
Bostad (sidan 4 – 6)

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. 

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

Förskott: Betala hyra innan du flyttat in.  

Förstahandskontrakt: Avtal med en hyresvärd om 
att hyra bostad. 

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. 

Hyresvärd: Person eller företag som hyr ut 
lägenheter. 

Inneboende: Hyra ett rum hemma hos en  
annan person. 

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

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

Tillstånd: Att få göra något. Att ha tillåtelse  
att göra något. 

Villa: Hus som inte sitter ihop med andra hus. Ofta 
för en familj.

Felanmälan (sidan 7)
Avlopp: Rör där smutsigt vatten rinner.

Felanmälan: Meddela att något är fel.

Golvbrunn: Hål i golvet där smutsigt vatten rinner 
ner.

Ludd: Damm och små bitar av tyg, till exempel från 
kläder.

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

Ventilation i lägenheten (sidan 8)
Fukt: Lite vatten som kan göra att det luktar illa. 

Ljummet: Temperatur mellan varmt och kallt.  

Milt: Inte starkt. 

Rengöra: Göra rent, t ex att tvätta och damma. 

Ventil: Öppning där luft kommer in och ut. 

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

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

I badrummet (sidan 9)
Avkalkningsmedel: Medel för att få bort märken 
av kalk.  

Fackman: Person som är utbildad specialist på 
något och har det som yrke, t ex målare.  

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

Hyresgäst: Person som hyr en bostad. 

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

Miljövänligt: Något som är bra för miljön.  

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

Fortsättning 
på nästa sida.

Förklaringar till ord som står i texterna.



Allmänna ytor  
Trapphus (sidan 10) 

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

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

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

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

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

Källare: Finns längst ner i huset.

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

Trapphus: Del av ett större hus där trapporna finns. 

Vind: Finns högst upp i huset.    

Sopor (sidan 11) 

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

Kärl: Tunnor för till exempel sopor. 

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

Flytta ut (sidan 11)

Besiktning: Kontroll som hyresvärden gör  
för att se om det finns skador i din bostad.   

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

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

Uppsägning: Meddela hyresvärden att du inte vill 
fortsätta att hyra. 

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

Skadedjur (sidan 12)

Sanera: Rengöra mycket noga.

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

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

Ordningsregler (sidan 13)

Entré: Där du går in i ett hus.  

Hänsyn: Att inte störa andra, till exempel i ett hus 
eller på ett bibliotek.   

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

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

Störa: Göra så att det blir svårt för någon att till 
exempel arbeta eller sova. 

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

Trivselregler: Regler för att alla ska trivas. 

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

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