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Om Framtidenkoncernen

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB 
som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produk-
tion av nya bostäder och störningsservice. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden 
Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, 
Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Tillsammans har vi cirka 72.000 lägenhe-
ter i Göteborg. Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder för olika typer av boende 
behov, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning 
samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Vill du söka lägenhet hos oss?

Du som inte är hyresgäst hos oss söker våra lägenheter via boplats.se. Om du 
behöver hjälp kan du ringa Boplats på telefonnummer 031-100 250. För att söka 
lägenhet via Boplats måste du vara registrerad och ha ifylld profil på boplats.se. 
Du måste fyllt 17 år vid registreringen och 18 år för att kunna söka lägenhet. Via 
Boplats kan du anmäla intresse för de lägenheter du är intresserad av.

Vill du veta mer om oss?
Framtiden.se
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Här är en broschyr om bostäder och olika sätt att bo.

Du får information om att flytta, att hyra i andra hand, 
hyresgästens ansvar, hyresvärdens ansvar, hyres- 
kontrakt och mycket mer. 

I broschyren finns frågor att diskutera med varandra och 
frågor för att du ska berätta om något, till exempel hur du 
bodde i ditt födelseland.  

Ovanliga ord finns förklarade i en ordlista. 

Vi hoppas att broschyren ger dig mer kunskap om hur det 
fungerar att vara hyresgäst i Sverige. 
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Åsa hyrde i andra hand
Åsa hyrde i andra hand i flera år. Hon bodde bara några 
månader i samma lägenhet. Sedan flyttade hon. Hon 
packade upp sina kläder och saker många gånger. I bland 
hyrde hon möblerat (med möbler) och ibland hyrde hon 
omöblerat (utan möbler). Ibland bodde hon i en lägenhet 
i ett nytt hus och ibland i ett äldre hus. 

Förra året fick hon bara bo i två veckor i lägenheten. 
Mannen hon hyrde av hade inte tillstånd av hyresvärden 
att hyra ut. Då måste både han och Åsa flytta. Det var en 
jobbig tid. Men nu har Åsa snart en egen bostad. Förra 
veckan skrev hon förstahandskontrakt på en egen 
bostad efter fem år i bostadskö.

Bostad
Det finns olika sätt att bo. Det finns lä-
genheter, radhus och villor. Du kan hyra 
din bostad eller köpa en bostad. 

Hyresrätt
En hyresrätt är en bostad du hyr. 
Du betalar hyra till en hyresvärd 
för att bo. Hyresvärden är en 
person eller ett företag som äger 
huset och lägenheten. 

Bostadsrätt 
En bostadsrätt är en bostad du 
köper. Du blir då medlem i en 
bostadsrätts   förening. Det är 
föreningen som äger huset och 
du har rätt att använda en av 
bostäderna. Du äger en andel i 
föreningen och du betalar en 
månadsavgift till föreningen. 

Äganderätt
Äganderätt betyder att du själv 
äger din bostad. Det kan vara en 
egen lägenhet, ett radhus eller 
en villa. Äganderätt kan också 
kallas egnahem eller 
ägarlägenhet.

Hyra ut i andra hand
Att hyra ut i andra hand betyder 
att en person hyr ut sin bostad 
till någon annan. Det är personen 
som har förstahands kontrakt 
som hyr ut. Hyresvärden måste 
godkänna att lägenheten får 
hyras ut i andra hand. Du kan 
själv kontakta hyresvärden för 
att fråga om det är godkänt  
att hyra ut.
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Åsa har egen lägenhet 
Nu bor Åsa i en egen lägenhet. Hon är mycket glad för sitt 
förstahandskontrakt. Hon skrattar och säger att hon ska sätta 
upp det på väggen, som en tavla. Det stod 1 februari på 
kontraktet och det var en lördag. Hon fick vänta till på måndagen 
med att flytta in.

Åsa har nu packat upp nästan alla saker och kläder. Hon har 
också hälsat på några grannar. Hon ska bjuda in dem på kaffe när 
hon har köpt en soffa. Åsa går ofta runt i lägenheten och tittar 
ut. Från fönstret i köket ser hon en gata med bilar och från 
sovrummet ser hon träd och en lekplats.     

Hyra en lägenhet i andra hand
Skriv alltid kontrakt när du ska hyra i andra hand. Kontraktet skrivs 
mellan dig som ska hyra lägenheten i andra hand och personen 
som har förstahandskontrakt på lägenheten.  

Ha inneboende
Du behöver inte fråga hyresvärden om du vill hyra ut en del av din 
lägenhet, till exempel ett rum, till en inneboende. Du som hyr ut 
ska själv bo i lägenheten och du måste ha förstahandskontrakt för 
att få hyra ut.  

Vilken hyra kan du ta i andra hand?
I hyreslagen finns regler. Reglerna säger att du bara får lägga till 
10–15 procent på hyran om du hyr ut hyreslägenheten möblerad.  
Du som hyr i andra hand kan kontakta Hyresnämnden om du tycker  
att du betalat för mycket i hyra. 

Diskutera: Vad tycker du?
Är det bäst att äga sin bostad eller att hyra? 
Är det bäst att bo i lägenhet, radhus eller villa?   
Är det bäst att bo ensam eller tillsammans med andra? 

Svara R (rätt)  
eller F (fel).  

1. Hyresrätt är en  
bostad du köper. 

2. Hyresvärd är  
någon som hyr  
ut bostäder.   

3. Bostadsrätt är en  
bostad du äger.  

4. Du kan vara  
inneboende i en  
hel lägenhet. 

5. Du ska skriva  
kontrakt om du  
hyr i andra hand.

SKRIV
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Välj det ord som  
passar i meningen. 

Hyresnämnden 

Hyresvärd 

Hemförsäkring 

Inneboende 

Förskott    

1.  
kan vara en person eller  
ett företag. 

2. Du är   
om du hyr ett rum av någon. 

3. Hyran ska betalas en 
månad i 

4. Du kan kontakta  
 om  

du bor i andra hand och 
betalat för mycket i hyra. 

5.  
gör att du kan få pengar  
om saker i ditt hem blir 
skadade. 

Berätta
Hur hittade du din bostad? 

Tänk på ett rum du tycker om. Vad finns i rummet? 

Tänk på ett rum du  
tycker om. Vad ser du från fönstret? 

Har du kontakt med dina grannar? Om ja, hur har ni kontakt?

Hur ska en bra granne vara?

Bra att veta
Lägenheten ska vara ren när du flyttar in.  
Kontakta din hyresvärd om det inte är städat.  
Det är bra att få se ett besiktningsprotokoll.  
Det är ett papper där hyresvärden skriver om det finns 
skador i lägenheten när du flyttar in. Kontrollera att allt 
som står där är rätt. 

Bra att veta
Hyresgäster ska ha en hemförsäkring. Försäkringen gör att  
du kan få pengar om saker i ditt hem blir skadade, till 
exempel vid en brand. Anmäl alla skador till ditt försäkrings-
bolag. 

Bra att veta
Hyran ska betalas en månad i förskott. Det är ditt ansvar  
att betala hyran. Om du inte betalar, måste du kanske 
flytta. Ta kontakt med hyresvärden om du har problem med 
att betala hyran.

SKRIV

Berätta
Hur bodde du i ditt födelseland? 

Hur hittade du bostaden?

Vem ägde bostaden? 

Betalade du någon för att bo?  
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David har en dålig dag 
David kommer hem från jobbet. 
Han är trött, varm och hungrig. 
Först vill han duscha. Sedan vill 
han äta och kanske titta på tv. 
Han går in i badrummet och 
skruvar på kranen. Inget vatten! 
Han provar flera gånger, men det 
kommer ingenting. Han går till 
köket och sätter på spisen. Den 
fungerar inte och lampan 
ovanför spisen fungerar inte.

Han öppnar kylskåpet. Det är 
kallt och mörkt inne i kylen.  
Han hämtar en ficklampa och tar 
fram yoghurt, ost och smör. Han 
går sedan till vardagsrummet och 
sätter på tv:n. Den fungerar inte. 
Bilden är svart och det är inget 
ljud. David tänker tyst: Ska jag 
skratta eller gråta?

Felanmälan
Gör en felanmälan till hyresvärden om det är fel på något i din 
bostad till exempel ett trasigt kylskåp. Du kan ringa och göra 
felanmälan. Du kan också göra felanmälan på internet om 
hyresvärden har en hemsida. Kvällar, nätter och helger finns en 
Störningsjour att ringa till om du snabbt behöver hjälp.  

Vad ska en hyresgäst göra själv?

En hyresgäst ska … 
… byta lampa i ugn, kylskåp och i badrum.
… byta säkring om lägenheten är utan el. 
… rensa avlopp i handfat och golvbrunn.
… rengöra fläkten i köket.  
… rensa silen i diskmaskinen och tvättmaskinen. 
… ta bort ludd i torktumlaren. 
… byta glödlampa i en lampa som inte fungerar.

Hyresgästen ska  
felanmäla och  
hyresvärden har  
ansvarar att laga:

– Skåpsluckor i köket

– Kylskåp och frys

– Låset i ytterdörren 

Diskutera och berätta. 

Vad ska David laga själv?

Vad kan han få hjälp med?

Har du lagat något i din lägenhet? Om ja, vad?   

Fungerade det sedan? 
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Ventiler
Frisk luft kommer in i lägenheten genom ven-
tiler. Bilden visar en typ av ventil.  
Den mesta luften kommer in genom  
ventiler vid fönstren. Luften kommer också 
ut genom ventiler.  

Bra att veta
Ventilerna ska alltid vara öppna. Det ska inte vara  
något ovanpå ventilen. Rengör ventilerna ibland.  
Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Vädring
Att vädra är bästa sättet att få bort fukt och dålig luft.  
Vädra genom att ha två fönster öppna en kort tid.  
Då kommer det in luft i hela lägenheten.  

Berätta
Hur gör du för att få bra luft i din bostad?

Hur många ventiler finns det?    

Vad gör du för att få bra temperatur? 

Var det bra temperatur i bostaden i ditt födelseland? 

Om nej, vad gjorde du för att få bättre temperatur? 

KAPITEL 2 -  VENTILATION I  LÄGENHETEN

Ventilation i lägenheten
Det är viktigt att få in bra luft och ta bort dålig luft i 
lägenheten. Det kallas för ventilation. Du kan själv 
göra några saker för att få bra luft i din lägenhet.

Svara R (rätt)  
eller F (fel).  

1. Ventiler gör att det 
kommer in bra luft. 

2. Det är bra att  
lägga en handduk  
på ventilen. 

3. Det är bra att  
rengöra ventiler  
ibland. 

4. Vädra är bästa  
sättet få bort fukt.  

5. Det är bra att ha  
ett par fönster  
öppna en kort tid. 

SKRIV



SIDA 9

Välj det ord som passar  
i meningen. 

ansvara fastna koppla  in  
rengöra rensa 

1. Hyresvärden ska  
för att vattnet fungerar  
i badrummet. 

2. Hyresgästen ansvarar  
för att  
golvbrunnen ibland. 

3. Hår och annat kan 
 i golvbrunnen. 

4. Hyresgästen ansvarar  
för att  
ventiler i badrummet. 

5. En fackman ska  
din tvättmaskin. 

KAPITEL 3 -  I  BADRUMMET

I badrummet
Hyresvärden är ansvarig för att kra-
nar, avlopp, vatten och fläkt funge-
rar i badrummet. 

Bra att veta
Kalk i vattnet lämnar märken i handfat,  
på kakel och duschgolv. Ta bort med  
miljövänligt avkalkningsmedel. 

Bra att veta
En fackman måste koppla in din tvättmaskin. 
Hemförsäkringen gäller inte om du gör det själv.

Vad får du spola ner  
i toaletten? 
bomull blöjor cigaretter  
hår kattsand medicin 
plastpåsar olja toalettpapper

Hyresgästens ansvar
–      Anmäl direkt om något är fel i ditt badrum.  

–      Rensa övre delen av avloppsröret och golvbrunn ibland.  
Hår och annat kan fastna. 

Rensa som bilderna visar. 
1. Skruva loss skruven. Lyft bort gallret (Bild 1).

2. Ta tag i ”handtaget” mitt i golvbrunnen.  
Lyft rakt upp (Bild 2).

3. Rengör den delen som du lyft upp. (Bild 3).

4. Sätt tillbaka delen så att gummipackningen  
(ring i gummi) sitter tätt. 

5. Skruva fast gallret.

SKRIV

DISKUTERA

1 2 3
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Elcim sitter på gården

Elcim sitter utanför huset där 
hon bor. Där finns en gård 
med lekplats för barnen och 
bänkar för de som vill sitta. 
Elcim tycker om att vara på 
gården. Hon tar ofta med en 
termos kaffe och några 
koppar. Det är alltid någon 
som vill fika med henne och 
prata en stund. 

Ibland är en gammal man 
med hund ute på gården. 
Hunden springer runt bland 
barnen och mannen matar 
fåglarna. En dag frågar hon 
mannen om han vill ha en 
kopp kaffe och en bulle. Det 
vill han och då säger Elcim 
vad hon tänker. Hon säger 
att hon vill att hunden ska ha 
koppel och att det är bra om 
mannen matar fåglarna 
utanför området. Mannen 
tackar för kaffet och bullen. 
Han blir inte arg! 

Allmänna ytor
Allmänna ytor är platser i huset där alla får vara.  
Det är till exempel trapphus, källare, vind, tvättstuga,  
soprum och cykelrum. Det finns flera regler om vad som är 
förbjudet på allmänna ytor och vad som är tillåtet. 

KAPITEL 4 -  ALLMÄNNA YTOR

Trapphus
Ställ inte cyklar, barnvagnar eller andra saker i trapphuset. Det kan 
börja brinna. Därför är det viktigt att trapphuset är tomt på saker 
så att brandkåren kan komma in.

Bra att veta 
Det är förbjudet att röka i trapphus, hiss,  
tvättstuga, vind och källare.

Tvättstuga
Fråga din hyresvärd hur du bokar tvättid där du bor och tvätta bara 
på de tider som du har bokat tvättstugan.

Efter tvättiden ska alla:    

– Ta med all sin tvätt. 

– Ta med allt sitt skräp.

–  Torka bort tvättmedel från maskiner och bänkar.

– Ta bort ludd i torktumlarens filter.

– Sopa golvet.

Diskutera. Vad säger du? 
– Du ser att en kvinna tänder en cigarett i tvättstugan. 

– Du ser att en man lägger tvätt i maskinen på din tvättid. 

–  Du möter en kvinna som går från tvättstugan. Hon har inte städat.

Bra att veta om djur 
–  Katter ska ha halsband. 

–  Katter får inte vara i trapphuset själva. 

–  Katter och hundar som är i trapphuset ska ha koppel.  

–  Hundar och katter får inte vara i tvättstugan. 
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KAPITEL 4 -  ALLMÄNNA YTOR

Parkeringsplats 
Bara bilen får stå på parkeringsplatsen. Andra saker ska du förvara i 
din lägenhet eller i ditt förråd. Du som är hyresgäst ansvarar för att 
skotta bort snö från din egen parkeringsplats.

Bra att veta om bilar
Du får inte köra eller parkera din bil på gården.

Sopor 
Det är viktigt att alla hyresgäster sorterar sina sopor. Mycket av 
det vi slänger går att återvinna. Det betyder att det kan användas 
igen och det är bättre för miljön. I många områden finns ett hus 
eller rum där du kan sortera dina sopor i olika kärl eller behållare. För 
matavfall behövs en särskild påse, så att det inte ska lukta. Det 
står i svensk lag att man måste sortera sina sopor.

Berätta
Vad slänger du under en dag? Ge exempel. Vad gör du med dina 
sopor? Sorterar du dem eller lägger du allt i samma påse?

Flytta ut 

Om du vill flytta ska du 
Skicka en skriftlig uppsägning till ditt bostadsbolag i god tid.  
Det är ofta tre månaders uppsägningstid. Du måste lämna in alla 
nycklar till bostaden i tid. Du ska släppa in personer som vill titta  
på lägenheten när hyresvärden ordnar visning. 

Innan du flyttar 
Din hyresvärd kommer och gör en besiktning av din lägenhet.  
Om det finns skador i lägenheten, som inte fanns när du flyttade 
in, kanske du måste betala för skadorna. 

Flyttstädning
En flyttstädning betyder en normal städning och flera andra saker. 
Du ska också torka ur kyl, frys, kylskåp och spis. Du ska även  
tvätta fönster, torka av lister och göra rent i skåp och garderober. 

Du kan få en lista av hyresvärden på det du måste göra i 
flyttstädningen. Om du inte städar allt på rätt sätt, så kan  
du få betala för en städavgift.

Skriv T för det som är 
tillåtet. Skriv F för det 
som är förbjudet. 

1. Parkera på gården.

2. Ha barnvagn i 
trapphuset. 

3. Ha hund i  
tvättstugan. 

4. Lämna tvätt  
i tvättstugan  
i två dagar. 

5. Fika på gården. 

SKRIV
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Viktigt att anmäla snabbt
Skadedjur kan sprida sig till flera lägenheter. Därför är det viktigt att du 
snabbt kontaktar din hyresvärd om du ser skadedjur. Din hyresvärd tar 
då kontakt med ett företag som arbetar med att sanera lägenheter. De 
gör rent och tar bort skadedjuren hemma hos dig.

Samira packar upp
Samira kommer hem från en lång resa. Hon öppnar resväskan 
och tittar på alla saker. Hon har köpt presenter till vänner och 
släktingar. Nästa dag packar hon upp allt från väskan. Hon tittar 
på ett vackert täcke i flera färger. Det är en present till hennes 
syster. 

Samira tittar på täcket igen. Nu ser hon små svarta prickar. Hon 
blir orolig och ringer till hyresvärden som säger att ett 
saneringsföretag kommer att kontakta henne. De ringer till 
henne samma dag och bokar en tid. Samira lovar att vara 
hemma när de kommer. Saneringsföretaget säger att de kanske 
behöver komma flera gånger för att få bort skadedjuren. 

KAPITEL 5 -  SKADEDJUR

Skadedjur
Om du ser skadedjur i din lägenhet ska du 
ringa direkt till din hyresvärd. Kackerlackor, 
vägglöss, myror och råttor är exempel på ska-
dedjur. De vanligaste skadedjuren är:

Kackerlacka Vägglus Faraomyra

Diskutera.  
Vad säger du? 
Varifrån kommer 
skadedjuren? 

Kommer de med 
matvaror? Kommer  
de från resväskor? 

Kan de komma med 
gamla möbler?     

Vilka problem kan det bli 
med skadedjur i 
lägenheten? 

DISKUTERA

Har du sett skadedjur? 

Om ja, vilka? 

Vad gjorde du? 

BERÄTTA
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KAPITEL 6 -  ORDNINGSREGLER

Ordningsregler  
I ett hyreshus finns det regler. De  
kallas ordningsregler eller trivsel regler. 
Reglerna finns för att alla hyresgäster 
ska trivas i huset där de bor. 

Visa hänsyn
Tänk på dina grannar … 

…   om du måste röka på balkongen eller uteplatsen. 

…   om du vill grilla på uteplatsen eller på gården. 

…   om du vill lyssna på musik på hög volym. 

… om du ska ha fest. 

Bra att veta
På balkongen är det bara tillåtet att grilla med el-grill. 

Bra att veta
Ring din hyresvärd om dina grannar stör på dagen. Ring 
Störningsjouren på telefonnummer 031-773 83 80 om de stör 

på kvällen, natten eller helgen. 

Stör dina grannar  
dig ibland? Om ja, på 
vilket sätt stör de? 

Har de hund som skäller? 
Spelar de  
hög musik? 

Vad gör du om dina 
grannar stör?  

BERÄTTA

Saleh ska ha  
inflyttningsfest 

Saleh ska ha fest på lördag. Han 
ska ha inflyttningsfest. 

Femton kompisar ska komma till 
hans 2:a. Han måste meddela sina 
grannar på något sätt. Han skriver 
en lapp. 

Han skriver att han ska ha fest och 
att festen kommer att fortsätta 
efter klockan 22. 

Saleh skriver att alla grannar är 
välkomna till festen. Han sätter upp 
lappen i entrén. Han hänger upp 
några öronproppar också! 
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hemförsäkring 

Försäkring som gör att  
du kan få pengar om saker i 

hemmet blir skadade.  

hyra i andra hand 

Hyra bostad av någon som har  
förstahandskontrakt.förskott

Betala hyra innan  
du flyttat in.  

öronproppar 
 Något du kan ha i 
öronen för att inte höra 

höga ljud. 



SIDA 15

KAPITEL 7 -  ORDLISTA

Avfall: Det du slänger när du har använt 
det du behöver. 

Avlopp: Rör där smutsigt vatten rinner, 
till exempel från badkaret. 

Avkalkningsmedel: Medel för att få 
bort märken av kalk. 

Besiktning: Kontroll hyresvärden gör för 
att se om det finns skador i lägenheten.

Besiktningsprotokoll: Papper där hy-
resvärden skriver vilka skador det finns 
i lägenheten.

Bo i andra hand: Hyra bostad av någon 
som har förstahandskontrakt.

Bostadskö: Lista på personer som 
väntar på att få bostad. 

Bostadsrätt: Bostad som du köper. 

Brinna: Eld som brinner om du till  
exempel glömt mat på spisen. 

Entré: Där du går in i ett hus. 

Fackman: Person som är specialist på 
något och har det som yrke, till exempel 
målare. 

Fastna: Något som stannar och kan 
göra att det blir stopp, till exempel hår i 
avloppet.  

Felanmälan: Meddela att något är fel.

Flytta: Byta bostad från en plats till en 
annan plats. 

Fukt: Lite vatten som kan göra att det 
luktar illa. 

Förskott: Betala hyra innan du flyttat in. 

Förstahandskontrakt: Avtal med en  
hyresvärd om att hyra en bostad. 

Förråd: Plats där du har saker som du 
bara använder ibland. 

Förvara: Ha saker på ett ställe, till  
exempel i källare eller i kylskåp. 

Golvbrunn: Hål i golvet där smutsigt 
vatten rinner ner.

Hemförsäkring: Försäkring som gör att  
du kan få pengar om saker i hemmet  
blir skadade. 

Hyra i andra hand: Hyra bostad av 
någon som har förstahandskontrakt.

Hyra ut i andra hand: Hyra ut sin 
bostad till någon annan.

Hyresgäst: Person som hyr en bostad. 

Hyresrätt: Bostad som du hyr, till 
exempel en lägenhet.

Hyresvärd: Person eller företag som 
hyr ut lägenheter. 

Hänsyn: Att inte störa andra, till exem-
pel i ett hus eller på ett bibliotek.  

Hög volym: Högt ljud, till exempel ha 
tv:n på hög volym. 

Inneboende: Hyra ett rum hemma hos 
en person. 

Kontrakt: Avtal om att till exempel få 
hyra en bostad. 

Koppel: Något som hundar har runt 
halsen och som en person kan hålla i. 

Koppla in: Göra så att något fungerar, 
till exempel elektricitet. 

Källare: Plats där du förvarar saker. 
Finns längst ner i huset.

Kärl: Tunnor för till exempel sopor. 

List: Bit av trä som finns mellan golvet 
och väggen.

Ljummet: Temperatur mellan varmt och 
kallt. 

Ludd: Små bitar av tyg, till exempel från 
kläder.

Miljövänligt: Något som är bra för miljön. 

Milt: Inte starkt. 

Ordningsregler: Regler för vad du får 
göra och vad du inte får göra. 

Radhus: Hus som sitter ihop med andra 
hus i en rad. 

Rengöra: Göra rent, till exempel att 
tvätta och damma. 

Rensa: Göra rent, till exempel att ta 
bort skräp. 

Sanera: Rengöra mycket noga.

Skadedjur: Djur som inte ska finnas i 
bostäder. De gör skada, till exempel på 

sängkläder. 

Skador: Något som är fel och gör att 
det inte fungerar. 

Skotta: Ta bort något med en spade, till  
exempel snö eller sand. 

Sprida sig: Något som finns på en plats 
eller en på människa och kommer till 
nästa plats eller människa, till exempel 
vägglöss eller sjukdomar. 

Störa: Göra så att det blir svårt för nå-
gon att till exempel arbeta eller sova. 

Säkring: Ett skydd som stänger av elen 
om strömmen blir för stark.

Tillstånd: Att få göra något. 

trapphus Del av ett större hus där trap-
porna finns. 

Trivas: Ha trevligt och må bra, till exem-
pel trivas i en stad eller i en bostad. 

Trivselregler: Regler för att alla ska 
trivas. 

Trygghetsjouren: Telefonnummer att 
ringa om du blir störd på kvällar och 
helger. 

Uppsägning: Meddela att du inte vill 
fortsätta att hyra. 

Uppsägningstid: Antal månader från 
den dag du meddelar att du inte vill bo 
kvar till dagen du flyttar ut från lägen-
heten. Det kan också vara den dag du 
får veta att du inte får bo kvar till dagen 
du måste flytta. 

Ventil: Öppning där luft kommer in och ut. 

Ventilation: Hur luften kommer in och 
ut i ett hus. 

Villa: Hus som inte sitter ihop med 
andra hus. 

Vind: Plats där du förvarar saker. Finns 
högst upp i huset. 

Vädra: Få in frisk luft, till exempel i en 
lägenhet. 

Återvinna: Använda något igen eller 
göra något nytt av det du har använt.  

Öronproppar: Något du kan ha i öronen 
för att inte höra höga ljud. 

Ordlista  


