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Våra Lägenhetserbjudanden 
 

• Vi har ingen bostadskö. 

• Lediga lägenheter utannonseras via olika boendeportaler och på www.riwahlfastigheter.se. 

• För att vara med i urvalsprocessen måste man registrera sitt intresse på respektive ledig lägenhet. 
  
 

Förutsättningar för att bli hyresgäst 
 

• För att teckna hyresavtal måste du ha fyllt 18 år. 

• Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten får ej överstiga Boverkets norm om högst två 
personer per sovrum. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt godkännande från 
hyresvärden låta fler personer bo i lägenheten. 

• Fast inkomst skall styrkas genom att inkomma med aktuellt arbetsgivarintyg (ej anställningsavtal).  
Som inkomst räknas förvärvsinkomst, inkomst av kapital samt pension. 

• Årsinkomst (brutto före skatt) skall vara minst tre (3) gånger större än årshyran.  
Ex. en månadsinkomst (brutto) på 25 000 kronor ger maximal hyra om 8 250 kronor per månad. 

• Kreditupplysning genomförs innan visning av bostaden och betalningsanmärkningar accepteras ej. 

• Sökande skall visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande 
beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall referenser inhämtas från tidigare 
boende, referenser äldre än två år godkänns inte. 

• Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst. 

• I samband med inflyttning skall hyresgästen erlägga tre (3) månadshyror i deposition. 

• Hyresgästen skall innan inflyttning uppvisa dokumentation på inbetald hemförsäkring. Det skall under 
hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring. 

• Om den sökande har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan och/eller åberopat oriktiga 

intyg förlorar den sökande sin rätt till fortsatt ansökan.  

Har den sökande hunnit teckna hyreskontrakt med RiWahl Fastigheter så leder de oriktiga uppgifterna 

till uppsägning av hyresavtalet och avflyttning. Lämnande av oriktiga uppgifter och intyg kan även leda 

till polisanmälan. 

 
  

http://www.riwahlfastigheter.se/
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Riktlinjer för direktbyte mellan två befintliga hyresgäster hos RiWahl Fastigheter 
 

• Jordabalkens regler om byte av lägenhet gäller. 

• Båda ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar. 

• Båda ska ha goda boendereferenser. 

• Bytesbesiktning och eventuella skulder i samband med besiktning ska regleras före avtalsskrivning. 
  
 

 
Riktlinjer för andrahandsuthyrning 
 

• Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en överenskommen period så länge du har vårt 
tillstånd. Ett giltigt skäl kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort. 

• Ett förstahandskontrakt överlåts aldrig till en andrahandshyresgäst. 

• Vi godkänner inte korttidsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis airbnb. 


