
Facit 
Bostad 
Skriv. Svara R (rätt) eller F (fel).  
1. Hyresrätt är en bostad du köper. F
2. Hyresvärd är någon som hyr ut bostäder. R   
3. Bostadsrätt är en bostad du äger.  R
4. Du kan vara inneboende i en hel lägenhet. F 
5. Du ska skriva kontrakt om du hyr i andra hand. R

Skriv. Välj det ord som passar i meningen. 
Hyresnämnden, hyresvärd, hemförsäkring, inneboende, förskott    

1. Hyresvärd kan vara en person eller ett företag. 
2. Du är inneboende om du hyr ett rum av någon. 
3. Hyran ska betalas en månad i förskott. 
4.  Du kan kontakta Hyresnämnden om du bor i  

andra hand och betalat för mycket i hyra. 
5.  Hemförsäkring gör att du kan få pengar om  

saker i ditt hem blir skadade. 

Ventilation i lägenheten
Skriv. Svara R (rätt) eller F (fel). 
1. Ventiler gör att det kommer in bra luft. R
2. Det är bra att lägga en handduk på ventilen. F 
3. Det är bra att rengöra ventiler ibland. R
4. Vädra är bästa sättet få bort fukt. R
5. Det är bra att ha ett par fönster öppna en kort tid. R 

I badrummet
Skriv. Välj det ord som passar i meningen. 
ansvara, fastna, koppla in, rengöra, rensa
1. Hyresvärden ska ansvara för att vattnet fungerar i badrummet. 
2. Hyresgästen ansvarar för att rensa golvbrunnen ibland. 
3. Hår och annat kan fastna i golvbrunnen. 
4. Hyresgästen ansvarar för att rengöra ventiler i badrummet. 
5. En fackman ska koppla in din tvättmaskin. 

Vad får du spola ner i toaletten? 
Svar: Toalettpapper 

Allmänna ytor
Skriv T för det som är tillåtet. Skriv F för det som är förbjudet. 
1. Parkera på gården. F
2. Ha barnvagn i trapphuset. F  
3. Ha hund i tvättstugan. F
4. Lämna tvätt i tvättstugan i två dagar. F
5. Fika på gården. T 
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