
Alla har rätt
att bo tryggt
Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär
bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.



Allt blir trivsammare
om vi pratar med varandra!
De flesta problem kan lösas när människor talar med 
varandra. Många störningar beror på att man inte vet 
hur mycket som hörs från den egna lägenheten.

Genom att fråga din granne, eller be att få komma 
in och lyssna, kan ni mötas på halva vägen. 

Ett tips är att alltid förvarna dina grannar då du ska 
ha fest. Om de redan vet om detta, så har de oftast lätt-
are att överse med skratt och musik samt att det låter 
lite extra. Vem vet, nästa gång kanske det är grannens 
tur att ha fest?

Tänk emellertid på att det är du som är ansvarig för 
hur dina gäster beter sig i huset.

Vad är oacceptabla störningar?
Vi har allmänna ordningsregler som ska följas för att 
alla hyresgäster ska kunna trivas. I dessa finns exempel 
på aktiviteter som kan anses störande och bör undvi-
kas. Har du problem med något sådant i närheten av 
din lägenhet, ska du få hjälp att lösa detta på bästa sätt.

Så här gör du om du blir störd
I första hand är det bra om du försöker prata med den 
som stör, ofta går det att lösa problemen snabbt. Om 
du behöver hjälp från oss, ringer du din bovärd eller 
anmäler störningen. Telefonnumret till bovärden hittar 
du bland annat på informationstavlan nere i din trapp-
uppgång. För att vi ska kunna ta kontakt med den som 
stör vill vi veta dennes namn och adress. 

Under kvällar, nätter och helger anmäler du akuta 
störningar till ÖBOs trygghetsjour på telefonnummer 
10 10 00, där din anmälan registreras. Därefter ringer 
vårt bevakningsföretag upp dig och tillsammans kom-
mer ni överens om ett personligt besök eller om det 
räcker med en annan åtgärd.

Vi ser helst att du talar om ditt namn och din 
adress för att vi ska kunna kontakta dig om vi behöver 
ytterligare upplysningar. Dessutom försöker vi alltid ta 
kontakt med dig per telefon, efter att du har inrappor-
terat en störning, för att berätta hur vi hanterar just 
din situation.



Vad händer med den som stör?
Vi behandlar olika störningar på olika sätt. Pågår ex-
empelvis störning vid bevakningsföretagets hembesök 
får den ansvarige i normalfall betala självkostnaden för 
utryckningen. Han eller hon får också ett brev, där vi 
påpekar vilka regler som gäller.

I brevet finns uppmaning om förbättring och i en 
del fall gör vi också ytterligare hembesök.

Om störningen trots detta upprepas leder det till 
att personen ifråga får en varning med hot om uppsäg-
ning av lägenheten. Samtidigt informeras socialtjäns-
ten. En grundlig utredning om orsaken till störningen 
görs.

Så här fungerar det hos oss på ÖBO

• Ta alltid hänsyn till andra hyresgäster, speciellt 
mellan klockan 22.30 och 06.00, då de flesta 
människor vill sova.

• Undvik att spela hög musik eller ha din radio/TV 
på hög volym. Både du och grannarna vill säkert 
själva välja vad ni ska lyssna på.

• Högljudda diskussioner och rop hörs mer än du 
tror. Försök därför att undvika detta.

• Tänk på att inte utföra arbeten eller aktiviteter 
i lägenheten som kan anses störande för andra 
hyresgäster. Exempel på detta kan vara spela in-
strument, tvätta sent på kvällen eller duscha mitt i 
natten.

• När du ska skaka eller piska dina mattor finns det 
särskilda platser att göra det på. Det är inte tillåtet 
att använda den egna eller gemensamma balkong-
en.

• Håll ditt husdjur kopplat inom bostadsområdet. 
En katt vet inte skillnaden mellan en kattlåda och 
en sandlåda. Därför kan barn som leker i sandlå-

dor bli sjuka. Det finns även hyresgäster som är 
rädda för hundar och katter

• Undvik att ventilera lägenheten genom att ställa 
upp dörren till trapphus eller korridor. Om du 
vill vädra ur din lägenhet från exempelvis matos, 
är det bättre att använda dina egna fönster eller 
balkongdörrar.

• Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong 
eller fönster. Fåglar är trevliga, men skräpar lätt 
ner. Prata istället med din bovärd om att sätta upp 
en fågelstuga någonstans på gården.

I § 25 i Hyreslagen står det att ”När hyresgästen använ-
der lägenheten skall han se till att de som bor i omgiv-
ningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan 
vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i 
boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägen-
heten också i övrigt beakta allt som fordras för att bevara 
sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”.

Om en hyresgäst grovt eller vid upprepade tillfällen bryter mot ned-
anstående regler har ÖBO, för att skydda övriga hyresgäster mot stör-
ning, rätt att säga upp hyresavtalet enligt § 42 och § 46 i Hyreslagen.
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