
VÄLKOMMEN HEM!



Vi på Helsingborgshem vill att du ska trivas hemma. I Välkommen hem kan 
du läsa om vilka möjligheter du har som hyresgäst hos oss. Du kan även ta 
del av praktisk information som kan hjälpa dig i din vardag. Önskar du mer 
detaljerad information hittar du det på vår hemsida helsingborgshem.se.  
Där kan du även, som inloggad på Mina sidor, se 
information om just ditt boende. Vill du ha personlig 

service är du alltid välkommen att besöka 
vår Bobutik eller kontakta vår 

kundservice. 
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KONTAKT
Alla våra bostadsområden 
har en kundansvarig och 
en fastighetsvärd. Deras 
kontaktuppgifter hittar 
du i ditt trapphus eller vid 
områdets gemensamma 
lokal eller tvättstuga.

Kundservice och växel  
042-20 80 00

E-post   
info@helsingborgshem.se

Hemsida  
www.helsingborgshem.se

Bobutiken   
bobutiken@helsingborgshem.se

Mina sidor
Som inloggad på 

hemsidan kan du bland 
annat se ditt hyres-

kontrakt, dina hyresavier 
och göra felanmälan 

dygnet runt.



BOBUTIKEN
Borta bra men hemma bäst. Visst är det så. I vår Bobutik får du information om uthyrning, våra 
lägenheter, byggprojekt, produkter och mycket annat. 

Det är också här som du beställer underhållsarbete och gör dina tillval och plusval. Vår 
personal finns alltid nära till hands och hjälper gärna till vid eventuella frågor. Välkommen till 
vår butik och låt dig inspireras.

Bobutiken ligger på Håkan Lundbergs gata 17, alldeles bredvid Prippstomten, samma plats 
där det brukar vara bakluckeloppis. 

INFÖR DIN FLYTT
ADRESSÄNDRING 
Gör din adressändring på www.adressandring.se.

UPPSÄGNING/FLYTT AV ABONNEMANG 
Kom ihåg att säga upp eller flytta dina abonnemang hos respektive leve-
rantör, exempelvis el, hemförsäkring, internet, telefoni och TV.  Det tar några 
dagar för leverantörerna att genomföra ändringen, så anmäl i god tid.

STÄLL DIG I VÅR BOSTADSKÖ 
Du börjar att samla poäng från den dagen du ställer dig i kön.

STÄLL DIG I KÖ FÖR PARKERINGSPLATS OCH EXTRAFÖRRÅD 
Du börjar att samla poäng från den dagen du ställer dig i kön.

FÖRNYA DITT HEM 
Gör du dina underhållsval i samband med att vi skriver lägenhetskontrakt så 
påbörjas åtgärderna snabbare efter inflyttning.

Checklista



FÖRMÅNER FÖR DIG SOM HYRESGÄST
HELSINGBORGSHEMSKORTET
Helsingborgshemskortet ger dig som hyresgäst  
erbjudanden, rabatter och förmåner hos en mängd 
olika företag och idrottsföreningar i Helsingborg. Du 
kan även ladda ner Helsingborgshemskortet som 
app och få erbjudandena direkt i din mobil. 

BILPOOL
I samarbete med företaget Sunfleet erbjuder vi på Helsingborgshem våra hyresgäster 
medlemskap i bilpool till rabatterat pris. För endast 79 kr i månaden i fast medlemsavgift 
får du tillgång till samtliga Sunfleets 1000 bilar i 68 bilpooler i Sverige, varav 26 bilar finns i 
Helsingborg. Den fasta avgiften dras direkt via din hyresavi. För att bli medlem gå in på  
www.sunfleet.com.

ÖVERNATTNINGSRUM
På olika platser i stan har vi totalt 12 lägenheter som du som hyresgäst hos oss har möjlighet 
att hyra i upp till sju nätter i rad. Alla lägenheter har pentry, wc/dusch och två, tre eller fyra 
bäddar.

Du eller dina gäster behöver bara tänka på att ta med lakan och handdukar och ni städar 
förstås efter er på avresedagen. Övernattningsrummen bokas genom vår Bobutik på tel. 
042-20 80 00. 
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GEMENSAMHETSLOKALER
På våra områden finns det oftast någon lokal som du kan hyra till exempelvis en fest. Kontakta 
Kundservice för att få veta möjligheterna i ditt område. 

HEMFÖRSÄKRING
Vi tycker hemförsäkring är så pass viktig att det idag inte går att få ett hyreskontrakt hos 
oss utan att ha en gällande hemförsäkring. Som en del av vår satsning att öka din trygghet 
erbjuder vi en förmånlig grupphemförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar Skåne. Enkelt 
och bekvämt genom månadsbetalning direkt via hyresavin. Har du redan en hemförsäkring 
lönar det sig att jämföra pris och innehåll.

GARAGE, FÖRRÅD, P-PLATSER
Som hyresgäst har du möjlighet att hyra förråd, parkering eller garageplats. Precis som med 
lägenheter publiceras allt som är ledigt på vår hemsida. När det gäller den här typen av 
objekt tillfrågas alltid hyresgästerna i närområdet till de lediga objektet i 
första hand. Vissa objekt öppnas därefter upp även för hyresgäster 
på andra områden eller sökande som inte bor hos oss. 

För att du som hyresgäst ska kunna göra en intresseanmälan 
måste du samla köpoäng. Hur du gör och mer information om 
uthyrningen hittar du på vår hemsida.

Lokaluthyrning 
Helsingborgshem 

är en av stans största 
lokaluthyrare. Behöver du 
en lokal så kontakta vår 

Kundservice på  
042-20 80 00.



FÖRNYA DITT HEM
Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm att hyra 
din bostad och att du fritt ska kunna sätta personlig 
prägel  på din lägenhet. 

En av fördelarna med att bo hos Helsingborgshem 
är att underhållet av din lägenhet ingår i hyran. 
Helsingborgshem har förbundit sig att utföra vissa 
arbeten inom fastställda tidsperioder. Tapetsering, 
målning, byte av plastmatta, slipning av parkettgolv, 
byte av kyl, frys och spis genomförs enligt en fastställd 
tidplan. 

Vårt underhållsystem kallar vi för hyresgäststyrt lägenhets-
underhåll (HLU). Det är alltså du som bestämmer när du 
vill få underhållet utfört. Väljer du att få underhåll utfört 
i förtid får du betala en tidigareläggningskostnad. Väljer 
du däremot att avvakta med att beställa underhållet 
får du i de flesta fall en hyresrabatt.

I vårt utbud, av exempelvis köksluckor, tapeter, 
plastmattor och väggfärger, har vi så kallade standardval 
som ingår i din hyra. Standardvalen är kostnadsfria 
under förutsättning att det är tid för renovering av din 
lägenhet. Du kan även göra förändringar som inte 
ingår i standardvalet så kallade Plus- och Tillval. För att 
få veta mer om dina valmöjligheter besöker du enklast 
Bobutiken.

PLUSVAL
Du har möjlighet att sätta en mer personlig prägel på 
ditt boende.  Det kan handla om att välja en annan 
typ av tapet eller väggfärg än vad som ingår i vårt 
standardutbud. 

Plusvalet är en affär mellan oss  och dig som hyresgäst  
och berör således inte hyran. När du väljer att 
göra ett plusval betalar du mellanskillnaden från 
Helsingborgshems standardval. Önskar du veta mer 
eller göra ett plusval kontaktar du vår Bobutik.

TILLVAL
Om du vill öka komforten eller funktionaliteten i ditt 
hem, kan du beställa ett Tillval. Det innebär att du 
lägger till något som inte finns i lägenheten sedan 
tidigare eller väljer en produkt med högre kvalitet än 
en standardprodukt t.ex. säkerhetsdörr, tvättmaskin eller 
parkettgolv. 

Eftersom åtgärden räknas som en höjning av lägenhetens 
standard, och reparations- och underhållsansvaret 
ligger hos oss, påverkar det hyran. Önskar du veta mer 
eller göra ett tillval kontaktar du vår Bobutik. 
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BRANDVARNARE
En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Helsingborgshem har därför tagit på sig 
ansvaret att installera brandvarnare i varje lägenhet för att väsentligt öka säkerheten vid en 
eventuell brand i lägenheten.

Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnaren samt bekostar byte av brandvarnarens 
batteri precis som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer. Är 
batteriet nytt och helt, men brandvarnaren ändå inte fungerar, ska du omedelbart göra en 
felanmälan så ser vi till att brandvarnaren byts ut. 

Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig 
inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och 
trapphuset är rökfyllt så stanna i din lägenhet och larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig 
ut.

Det är bra att hålla vind, källare och garage låsta eftersom låsta dörrar minskar risken för 
anlagda bränder.

NYCKLAR
I samband med att du flyttar in i en av våra lägenheter erbjuder 
vi dig låsbyte utan kostnad. Vi har inga huvudnycklar hos 
Helsingborgshem och det innebär att du själv måste kontakta en 
låssmed och stå för kostnaden om du låst dig ute. Ett tips är att ha 
en reservnyckel hos någon.  

Har du blivit av med en lägenhetsnyckel eller av någon annan 
anledning vill byta ditt lås beställer du låsbyte av din fastighetsvärd. 
Du står själv för kostnaden av låsbyte och även för kostnaden om 
du har blivit av med någon av de nycklar du fick när du flyttade in. 

Saknar du bokningslås till tvättstuga eller nyckel till något 
gemensamt utrymme såsom barnvagnsrum, cykelkällare eller 
liknande, kontaktar du kundansvarig eller fastighetsvärd. 

NYCKELTUB
Nyckeltuben gör att du slipper vara hemma för att öppna dörren 
när vår personal eller entreprenör behöver utföra servicearbete i 
din lägenhet.  

Så här fungerar nyckeltuben:
1. När vår servicepersonal behöver tillträde till din lägenhet 

informeras du om anledning och tidpunkt. Om du inte kan 
vara hemma, hänger du din nyckel till lägenhetslåset på en 
karbinhake på insidan av dörrnyckeltuben. Utifrån kan ingen se 
om det finns en nyckel i tuben eller inte. Tänk på att bara hänga 
dit lägenhetsnyckeln. Hänger det mer än en nyckel i kedjan får 
vi inte ut nyckeln genom tuben. 

2. Servicepersonalen öppnar dörrnyckeltuben, med sin för fastigheten speciella tubnyckel, 
och drar ut den ensamma lägenhetsnyckeln. 

3. När arbetet är slutfört, låser vår personal lägenhetsdörren och den lånade nyckeln hängs 
tillbaka i dörrnyckeltuben som låses. 

LÄGENHETSNUMMER
Alla våra lägenheter är uppmärkta med en liten vit skylt som är placerad på din dörrkarm eller 
uppe i ett av de övre hörnen på lägenhetsdörren. De översta siffrorna är Helsingborgshems 
objektnummer och det är det nummer du ska ange när du kontaktar oss, exempelvis vid en 
felanmälan. De fyra siffrorna underst på skylten visar ditt lägenhetsnummer i Lantmäteriets 
register och det använder du i kontakt med myndigheter. 

Det är endast lägenheter i flerbostadshus som har 
fått numrering enligt Lantmäteriets register, så om 
du bor i radhus saknas det fyrsiffriga numret på din 
lägenhetsskylt. Objektsnummer och Lantmäteriets 
numrering hittar du även på ditt kontrakt. 
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DIN HYRA
Den lägenhetshyra du som boende hos oss betalar bestäms i 
förhandlingsöverenskommelse mellan Helsingborgshem och 
Hyresgästföreningen. 

Med det hyresbelopp du betalar varje månad ser vi till att du 
har cirka 21 grader i din lägenhet, vi underhåller fastigheten 
och utemiljön och vi ser till att du har fungerande kyl, frys och 
spis etc. Går någonting, exempelvis kylen eller spisen, sönder i 
din lägenhet reparerar eller ersätter vi den kostnadsfritt. 

Hyran betalas i förskott till bankgiro 5874-9052. Du får din hyresavi 
runt den 20:e varje månad och betalningsdag är alltid den sista 
vardagen före den månad hyran avser. Du kan alltid se dina hyresavier som 
inloggad på Mina sidor. Där hittar du till exempel aktuellt hyresbelopp, OCR-nummer och 
bankgironummer.

För enklare betalning av hyran kan vi erbjuda:
E-FAKTURA – Hyresavin skickas elektroniskt direkt till din internetbank. Hyresavin ser ut som 
vanligt, men blir enklare att betala. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, förfallodatum 
och belopp är redan ifyllda på e-fakturan. Du behöver bara kontrollera uppgifterna och 
godkänna för betalning. Vi använder ofta hyresavin för att informera om olika saker. Du hittar 
samma information på din e-faktura. Anmälan till e-faktura gör du hos din internetbank. 

AUTOGIRO – Beloppet dras automatiskt från ditt konto natten till den sista vardagen i 
månaden. Skulle det saknas täckning, görs ett  nytt försök under natten till den första 
vardagen i nästkommande månad. Finns det inte då tillräckligt med pengar på kontot måste 
inbetalningen ske manuellt. Logga in på Mina sidor och fyll i ditt medgivande för autogiro. Du 
kan också få blanketten hemskickad om du kontaktar vår Bobutik. Du får alltid en pappersavi 
även om du har autogiro.

Har du bekymmer med att klara de löpande hyresbetalningarna kan du vända dig till 
Helsingborgs stads Hyresrådgivning. Hyresrådgivningen, som samverkar med fastighetsägare 
och socialtjänst för att bland annat förebygga uppkomsten av hyresskulder, kan hjälpa dig 
att se över dina betalningsmöjligheter. Läs mer på stadens hemsida helsingborg.se.

Du kan mejla dina 
hyresfrågor till 

hyror@helsingborgshem.se 
eller ringa 042-20 80 00 
vardagar kl 13.00-16.00



TV
Samtliga av Helsingborgshems lägenheter har tillgång till digital-tv via stadsnätet. I din 
lägenhetshyra ingår även avgift för Com Hems analoga grundutbud i kabel-tv-nätet. Alla fel 
gällande kabel-tv-nätet anmäls direkt till Com Hems kundtjänst. 

Våra fastigheter i Domsten, Kattarp, Mörarp och kvarteret Dalripan i Ödåkra har tillgång 
till stadsnätet men saknar anslutning till Com Hems nät. Har du som bor i något av dessa 
områden problem med tvanslutningen gör du en felanmälan till oss.

PARABOLANTENN
Av säkerhetsskäl behöver du ett skriftligt godkännande från oss för att montera upp en egen 
parabolantenn. Monterar du upp en parabolantenn utan vårt godkännande kan du bli 
skadeståndsskyldig. Kontakta kundansvarig om du har frågor.

INTERNET
Som hyresgäst hos Helsingborgshem har du olika alternativ att välja mellan om du vill koppla 
upp dig mot internet med bredbandsanslutning. 

Via Öresundskrafts stadsnät, som är ett fiberoptiskt kommunikationsnät och finns indraget i 
samtliga Helsingborgshems lägenheter, kan du välja mellan flera olika tjänster och leverantörer.  
Du som har anslutning till Com Hem kan även välja att teckna internetabonnemang hos dem 
eftersom de levererar sina bredbandstjänster via kabel-tv-nätet. 

Har du problem eller störningar på din internetuppkoppling anmäler du det direkt till din 
leverantör.

 

EL
Helsingborgshem ansvarar för att företagets fastigheter inte utgör någon elektrisk fara för 
personer eller egendom. Ansvaret, som regleras i ellagstiftningen, innebär exempelvis att 
elcentral, vägguttag och fasta lysrörsarmaturer är elsäkra och kontrolleras med jämna 
mellanrum. 

Du som hyresgäst har ett eget ansvar för den elutrustning som  du kopplar 
in i uttagen. Tänk på att utföra ingrepp i såväl elanläggningar som vanlig 
elutrustning kan vara förenat med livsfara om det utförs på fel sätt eller 
med felaktiga reservdelar. 

Eftersom ingrepp i en fast elanläggning kräver särskild kompetens, 
och måste utföras av en elinstallatör med behörighetsbevis utfärdat 
av Elsäkerhetsverket, får du inte utföra ingrepp i Helsingborgshems 
elanläggning utan skriftligt tillstånd från oss.

Var försiktig 
och använd el 

på rätt sätt, är du 
osäker kontakta 

Helsingborgshem för 
stöd och råd.
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OM DU UPPLEVER DET KALLT I LÄGENHETEN
• Se till att termostaterna är ställda på full värme.

• Se till att hålla minst 10 cm avstånd från t ex 
gardiner rund termostaten på elementen.

• Har du ändå inte 21 grader när du mäter 
temperaturen mitt i rummet en meter över 
golvet, gör en felanmälan.

Checklista

BRANDSÄKERHET
En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Helsingborgshem har därför tagit på sig 
ansvaret att installera brandvarnare i varje lägenhet för att väsentligt öka säkerheten vid en 
eventuell brand i lägenheten. 

Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnarna och bekostar byte av batteri precis 
som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer. Är batteriet nytt, 
men brandvarnaren ändå inte fungerar, ska du omedelbart göra en felanmälan så ser vi till 
att brandvarnaren byts ut. 

Om det brinner i din lägenhet bör du ta dig ut och stänga lägenhetsdörren. Då sprider sig inte 
branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Om det brinner hos en granne och 
trapphuset är rökfyllt bör du stanna i din lägenhet och larma 112. 

VÄRME OCH VATTEN
Värmen sprids ut i lägenheten genom att varmvatten cirkulerar i elementen. En termostat 
på elementet ser till att rätt mängd varmvatten släpps fram i förhållande till temperaturen i 
rummet. Du kan reglera temperaturen i rummet genom att vrida termostaten och därmed 
öka eller minska tillförseln av varmvatten till elementet. Värmesystemet är dock begränsat till 
att kunna värma rummet till max 21 grader, i enlighet med vår värmepolicy. 

Bor du i ett hus med Individuell Mätning och Debitering (IMD) har du möjlighet att höja 
temperaturen upp till 23 grader mot att du betalar extra för det. IMD är ett sätt att mäta både  
inomhustemperatur och vattenförbrukning i den enskilda lägenheten. På så vis kan du som 
hyresgäst påverka din boendekostnad och göra en aktiv insats för miljön. Mer information 
om IMD hittar du på vår hemsida. Du kan även se din aktuella förbrukning om du loggar in 
på Mina sidor.
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DITT HYRESKONTRAKT
I Sverige regleras uthyrning av hyreslägenheter i flerbostadshus och radhus av hyreslagen 
och hyreskontraktet, som kan likställas med ett avtal, är den skriftliga förbindelsen mellan 
Helsingborgshem och dig som hyresgäst. 

SAMBO
Som sammanboende med bådas namn på kontraktet delar ni på ansvaret för lägenheten. 
Det innebär till exempel att ni båda ansvarar för att hela hyran blir betald. Ibland vill hyresgäster 
som ska bli sambo, att även den inflyttande partnern ska stå med på hyreskontraktet men vi 
skriver inte till någon på kontraktet med hänvisning till sambo och äktenskapslagen.

SEPARATION
Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela 
avtalet. Har ni varit sammanboende under minst tre år kan den andre ha rätt att överta 
avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan 
godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. 

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att båda 
eller endera parten vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. De bestämmelser 
som gäller mellan sambor eller makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte 
Helsingborgshem som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som 
har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.
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ANDRAHANDSUTHYRNING
Om du ska läsa eller arbeta på annan ort 
och därför inte ska använda din lägenhet 
under en viss tid kan du hyra ut den i andra 
hand. Varje ansökan prövas särskilt och 
handläggningstiden är cirka två veckor. 
Om ansökan godkänns hjälper vi till med att 
upprätta ett avtal om andrahandsuthyrning 
som bägge parter får skriva under. Ett gott 
råd är att hyra ut lägenheten till någon 
du verkligen litar på. Det är alltid du som 
förstahandshyresgäst som är ansvarig för 
lägenheten. Det gäller både ekonomiskt 
och vid eventuella störningar och skador.

LÄGENHETSBYTE
Om du exempelvis får ändrade familje-
förhållanden eller väsentligt ändrade 
ekonomiska förhållanden har du möjlighet 
att byta lägenhet med någon annan. 
Personen du byter med behöver inte bo 
hos Helsingborgshem utan du kan byta till 
en annan hyresvärd och/eller till annan ort. 
Du kan också byta boendeform (hyresrätt/
bostadsrätt/villa-fastighet). Tillstånd för 
byte lämnas om du som hyresgäst har 
beaktansvärda skäl för bytet och om 
inga andra särskilda skäl talar mot bytet.  
Blanketten ”Ansökan om lägenhetsbyte” 
kan du skriva ut från vår hemsida, där du 
också hittar mer information om vad som 
gäller vid lägenhetsbyte och annonser från 
hyresgäster som villl byta lägenhet.

UPPSÄGNING AV  
HYRESKONTRAKTET
I normalfallet är uppsägningstiden tre hela 
kalendermånader, vilket innebär att om du 
säger upp din lägenhet den 5 mars räknas 
april, maj och juni som uppsägningsmånader. 
Kortare uppsägningstid kan förekomma vid 
korttidskontrakt samt vid dödsfall. 

Du står kvar som bostadssökande hos oss 
även om du flyttar och precis som tidigare 
behöver du logga in var sjätte månad för 
att behålla dina köpoäng. Däremot raderas 
dina köpoäng för exempelvis garage, 
cykelbox eller förråd när du flyttar. 
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HÄNSYN GRANNAR EMELLAN
De allra flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen 
kräva absolut tystnad. Vi hör våra grannar och de hör oss. Det är livligare hos en barnfamilj 
än hos en ensamstående pensionär och så måste det få lov att vara. Viktigast är att prata 
med varandra och ha en god dialog.

Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter och inte acceptera bråk och skrik, hög 
musik och störande spring i trapphuset. Kom ihåg att du som hyresgäst har ansvar för alla 
medlemmar i ditt hushåll och även för dina besökare.

LJUDNIVÅ
• Ska du ha en större fest så tala om det för dina grannar i 

god tid. Risken för irritation minskar om man är förberedd 
på en tillfälligt högre ljudnivå. 

• Tänk på att TV:ns och stereons ljud ska vara inställt på en lagom 
nivå. Och tänk på hur du ställer dina högtalare, bara genom att 
ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen.

TRAPPHUS
• Trapphus och loftgångar är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och 

därför behöver de vara fria från cyklar, barnvagnar, brännbart material m m.

• Trapphuset, hiss och tvättstuga är allmänna utrymmen och ska vara rökfria.  
Du är alltid välkommen att röka utomhus eller i din lägenhet. Väljer du att 
röka inomhus kan det bidra till en besiktningsanmärkning vid avflytt vilket 
innebär en kostnad för dig som hyresgäst. 

HUSDJUR
• Har du hund är det viktigt att den är kopplad inom bostadsområdet, det finns 

många som är rädda. Det är även viktigt att du plockar upp efter din hund. 

• Alla uppskattar inte katter. Som kattägare behöver du ha din katt under 
uppsikt. 

UTEPLATS OCH BALKONG
• Grilla gärna på din uteplats men gör det så långt ifrån huset som möjligt 

och ha gärna en kanna med vatten i beredskap. Du som har balkong är 
välkommen att använda en elektrisk grill.  

Bra att  
tänka på...
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MATAVFALL
Potatis- och fruktskal, kött- och fiskrester 
samt mat som blivit gammal kan du lägga 
bland matavfallet. Du kan hämta speciella 
papperspåsar till matavfallet i ditt soprum.

KARTONG
Mjölk- och juiceförpackningar även om de 
är plastade på insidan. Papperskassar hör 
också hit. Tänk på att vika och platta till så 
får du plats med mer.

TIDNINGSPAPPER
Tidningar, kataloger, brev, reklamblad etc.

HÅRDPLAST
Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar 
eller lock. 

MJUKPLAST
Bärkassar och andra plastpåsar, medicin-
kartor för tabletter, chipspåsar och frigolit. Är 
plastpåsen mycket smutsig ska den läggas i 
restavfallet. Bryt sönder stora stycken frigolit.

OFÄRGAT GLAS
Här ska flaskor av ofärgat glas läggas. Skölj 
ur glasburkar och glasflaskor. Det blir snabbt 
obehaglig lukt om odiskade burkar får ligga 
några dagar i återvinningskärlet. Dricksglas 
och glödlampor ska läggas i restavfallet.

FÄRGAT GLAS
Här ska flaskor och burkar av färgat glas 
läggas. Även dessa bör sköljas ur för luktens 
skull. Tänk på att här läggs endast förpack-
ningsglas. Tänk också på att ta bort korken 
eller locket. 

METALL
Konservburkar, värmeljushållare, tuber och 
läskburkar utan pant är exempel på metall-
förpackningar. Men även lock och kapsyler 
av metall är förpackningar som kan återvin-
nas.

BATTERIER
Alla hushållsbatterier skall läggas i den röda 
batteriholken. Även återuppladdningsbara. 
Bilbatterier skall lämnas till en miljöbod för 
farligt avfall eller där du köper det nya.

GROVSOPOR
Bland grovsoporna ställer du möbler, gamla 
cyklar och barnvagnar. Även elektriska 
apparater så kallad elskrot skall läggas 
här. Bildelar och gamla däck lämnas till 
skrotfirma eller direkt till tippen.

RESTAVFALL
Skor, kläder, kuvert, leksaker, prydnadssaker 
mm. Allt som blir över när du källsorterat 
enligt ovan. 

KÄLLSORTERING
Sopor är inte bara skräp utan också en värdefull resurs. Mycket av vårt avfall går att åter-
vinna. Det krävs mindre naturtillgångar och energi att framställa produkter från återvunnet 
material än att ta fram en helt ny produkt.  Varje gång vi källsorterar gör vi ett aktivt bidrag. 
Diskmedelsflaskan blir till en ny diskborste, cornflakespaketet blir en skokartong och våra 
matrester blir biogas som bland annat driver stadens bussar. För att soporna skall bli en resurs 
krävs bara en sak från dig; att avfallet sorteras rätt. 



FELANMÄLAN
När det uppstår fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen kan du dygnet runt göra 
en felanmälan på vår hemsida genom att logga in på Mina sidor. 

Är det ett akut fel ska du alltid ringa.  
Kundservice: vardagar kl 8.00–16.30: 042-20 80 00 
Jouren: kvällar och helger: 042-20 82 00

Vi har ingen huvudnyckel eller extranyckel till din 
lägenhet, så när en reparatör ska komma måste du 
antingen vara hemma vid den angivna tidsangivelsen 
eller se till att en lägenhetsnyckel finns på plats i 
nyckeltuben så att reparatören kan gå in och utföra 
reparationen. Läs mer om nyckeltuben på sidan sju. 

Avlopp Vatten stiger upp ur golvbrunn 
Stopp i wc-stol.

Stopp i handfatsavlopp
Vatten rinner sakta ner i köksavlopp

Vatten Inget kallvatten Inget varmvatten

Spis Spis helt strömlös
Plattorna på spisen fungerar inte
Enstaka plattor eller ugn ur funktion

Glas Sönderslagna fönsterrutor Sönderslagna, men ej genombrutna, rutor

El Huvudsäkringen har löst ut Kan ej själv byta säkring

Kyl/Frys Kyl / frys slutat fungera Det samlas vatten på kylskåpshyllorna

AKUT 
Vardagar kl 8.00-16.30: 042-20 80 00 

Kvällar och helger: 042-20 82 00

EJ AKUT 
Dygnet runt: helsingborgshem.se 

Vardagar kl 8.00-16.30: 042-20 80 00

Lättfixat  
är en broschyr där du 

hittar tydliga beskrivningar 
på hur du själv åtgärdar de 

enkla och mest vanliga 
felen. Du hittar Lättfixat på 

hemsidan.

Exempel på fel och var du 

kan göra din felanmälan.
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Kundansvarig i ditt område Telefonnummer

Postadress
Helsingborgshem
Box 3055
250 03  Helsingborg

Kontor
Drottninggatan 136

Telefon
042-20 80 00

E-post
info@helsingborgshem.se

Hemsida
helsingborgshem.se

Bobutiken
Håkan Lundbergsgatan 17 
 

E-post 
bobutiken@helsingborgshem.se

Öppettider
Mån - tors 10.00 - 18.00
Fre  08.00 - 16.00
Lör  10.00 - 13.00 


