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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 02 
Rotel 020101 

BESLUT 
2019-12-11 
Stockholm 

Mål nr 
ÖH 9798-19 
 
 

 

Dok.Id 1544197     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 00  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.avd2@dom.se 
www.svea.se 

 

 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2019-09-05 i ärende nr 2866-19 och 14675-18, se 
bilaga A 
 
PARTER 
 
Klagande 
Roya Hassanzadeh, 19631119-2303 
Fäbodvägen 21 
142 33 Skogås 
  
Motpart 
Huge Bostäder AB, 556149-8121 
Box 1144 
141 24 Huddinge 
  
Uppgivet ombud: Katarina Fagerlund 
Adress hos bolaget 
 
SAKEN 
Förlängning av hyresavtal m.m. 
___________________ 
 

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Hovrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 

 

2. Hovrätten avvisar överklagandet avseende hyresnämndens beslut i punkten 5. 

 

3. Hovrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

___________________ 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Roya Hassanzadeh har yrkat att hovrätten ska avslå Huge Bostäder AB:s talan i ärende 

nr 2866-19 (förlängning av hyresavtal). Vidare har hon, som det får förstås, yrkat att 

hovrätten ska undanröja hyresnämndens beslut om avskrivning i ärende nr 14675-18 

(medling) och återförvisa målet i denna del till hyresnämnden. Hon har även begärt att 

hovrätten ska hålla muntlig förhandling. 

 

PARTS TALAN 

 

Roya Hassanzadeh har vidhållit vad hon anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt 

bl.a. följande. Uppgifterna som lämnats av vittnena i hyresnämnden stämmer inte. 

Hennes grannar beter sig alltjämt illa. Hon har polisanmält sex grannar och 

kundvärden Katarina Fagerlund. Vidare har hon begärt att de sex grannarna meddelas 

kontaktförbud. Hon har även anmält grannarna till socialtjänsten. I syfte att få ut henne 

från lägenheten har grannarna lierat sig under ledning av Tina Figaro. Det är Tina 

Figaro som stör och som inte mår bra. 

 

HOVRÄTTENS SKÄL 

 

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är i huvudsak densamma 

som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har åberopats. 

 

Eftersom ingen muntlig bevisning ska tas upp och det inte heller i övrigt finns skäl att 

hålla muntlig förhandling ska begäran om det avslås. 

 

Frågan i målet är främst om Roya Hassanzadeh genom sitt agerande kan anses ha 

utsatt sina grannar för sådana störningar att hennes hyresavtal skäligen inte ska 

förlängas. I denna del gör hovrätten följande bedömning. 

 

Hovrätten konstaterar inledningsvis att det av utredningen framgår att stämningen 

mellan Roya Hassanzadeh och ett antal grannar har varit infekterad. Utredningen visar 

även att Roya Hassanzadeh själv har blivit utsatt för ett ofredande samt, vid något 
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tillfälle, störningar i form av barn som slagit på hennes balkongräcke och barn som 

kastat äpplen på hennes balkong. Roya Hassanzadeh har uppgett att hon därutöver har 

blivit utsatt för ett flertal andra störningar av varierande slag.  

 

Oavsett det nu anförda kan en hyresgäst inte med framgång åberopa att hon eller han i 

sin tur störts och endast ”svarat med samma mynt” (jfr bl.a. BD 197/1993). Det som 

Roya Hassanzadeh har utsatts för kan dock ha betydelse för frågan om hennes 

anmälningar har varit befogade och i detta sammanhang noterar hovrätten att det, till 

skillnad från vad hyresnämnden angett, är hyresvärden som har bevisbördan för 

påståendet att anmälningarna varit obefogade (se RH 2017:9). 

 

I målet är ostridigt att Roya Hassanzadeh har gjort ett stort antal anmälningar dels till 

hyresvärdens störningsjour, dels till såväl polis som socialtjänst. Av Roya 

Hassanzadehs egna uppgifter framgår att anmälningarna i allt väsentligt saknar 

koppling till de faktiska störningar som hovrätten funnit att hon har utsatts för. Med 

hänsyn härtill och den utredning som hyresvärden har åberopat i denna del finner 

hovrätten det visat att de aktuella anmälningarna varit obefogade. Obefogade 

anmälningar av detta slag och i denna omfattning utgör störningar i hyresrättslig 

mening som omgivningen inte skäligen bör tåla. Redan vid dessa förhållanden anser 

hovrätten att Roya Hassanzadeh har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 

hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Till följd av det anförda ska överklagandet i 

denna del avslås. 

 

Vad gäller frågan om avskrivning konstaterar hovrätten att det av 23 § tredje stycket  

2 och 12 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder samt meddelad 

besvärshänvisning följer att ett beslut om avskrivning inte får överklagas när ärendet 

avser medling och förlikning inte kan träffas. Överklagandet av beslutet om 

avskrivning ska därför avvisas. 

____________________ 
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Hovrättens beslut får enligt 10 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i 

Svea hovrätt inte överklagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kazimir Åberg, Lina Forzelius och Hanna 

Carysdotter, referent. 
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HYRESNÄMNDEN I 

STOCKHOLM 

 

PROTOKOLL 

2019-08-22 

BESLUT 

2019-09-05 

Aktbilaga 73 

 

Ärende nr 

2866-19 

14675-18 

Rotel 4 

Anges vid kontakt med nämnden 
 

Dok.Id 369533     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 67 

131 07 Nacka 

Sicklastråket 1, 

Nacka 

08-561 665 00  - måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: hyresnamndenistockholm@dom.se 

www.hyresnamnden.se Info om 

personuppgiftsbehandling, se hemsidan 

 

 

 

Nämnden 

T.f. hyresrådet Emma Cardell, ordförande 

Lise-Lotte Billborn och Pehr A Waern, övriga ledamöter 

 

Protokollförare 

Mattias Strömberg 

 

Plats för sammanträde 

Nämndens kansli 

 

Fastighet/Adress 

Fasaden 2, Fäbodvägen 21, Skogås 

 

Sökande (och motpart) 

Huge Bostäder AB, 556149-8121 

Box 1144 

141 24 Huddinge 

Närvarande genom ombud 

  

Ombud: Katarina Fagerlund 

Adress som bolaget 

 

Biträdd av: Heli Ricalais, boendekonsult på Huge Bostäder AB 

 

Motpart (och sökande) 

Roya Hassanzadeh, 19631119-2303 

Fäbodvägen 21 

142 33 Skogås 

Personligen närvarande och genom ombud 

  

Ombud: Mikael Areskog 

c/o Hyresgästföreningen Region Stockholm 

Box 10117 

121 28 Stockholm-Globen 

 

Biträdd av: Lise-Lotte Bremer, diakon i Trångsund-Skogås församling 

 

Saken 

Förlängning av hyresavtal (2866-19) 

Medling (14675-18) 

 

Bilaga A
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ÖVRIGA (närvarande vid eget förhör) 

  

Vittnen 

1. Susanne Andersson 

2. Marko Kuzmanovic 

3. Samir Karli 

4. Hans Rydman 

5. Elin Rydman Borg 

6. Tina Figaro 

__________________ 

 

Vittnena väntar utanför sammanträdessalen. 

 

Mikael Areskog inger under sammanträdet en film, genom att skicka e-post till 

hyresnämnden, vilken läggs över på USB-minne, aktbil. 74. 

 

Katarina Fagerlund lämnar in intyg från Capio Vårdcentral i Skogås, aktbil. 75. 

 

Mikael Areskog lämnar in journalblad från Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge, aktbil. 76. 

 

Ordföranden redogör för dagboksanteckning i ärende 14675-18 vari framgår att Roya 

Hassanzadeh uppgett att hennes ansökan avser att hon inte vill bli uppsagd från 

lägenheten och att besked lämnas om att ärendet därmed kommer hanteras som ett 

medlingsärende. Roya Hassanzadeh bekräftar detta, varefter ordföranden förklarar att 

ärendet kommer hanteras som ett ärende om medling. Det beslutas att ärendena hand-

läggs gemensamt med protokollföring och fortsatt aktbilagering i förlängningsärendet. 

 

Ordföranden går i korthet igenom handlingarna och följande antecknas. Roya 

Hassanzadeh hyr sedan den 1 december 2017 en lägenhet om två rum och kök, 58 

kvm, på Fäbodvägen 21 i Skogås. Roya Hassanzadeh har, som det får förstås, 

inkommit till hyresnämnden med en ansökan om medling. Hyresvärden har sagt upp 

hyresavtalet till upphörande per den 31 januari 2019. 
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På fråga uppger parterna att de vill att en eventuell förlikningsdiskussion ska vänta tills 

efter vittnesförhören. 

 

Katarina Fagerlund: Hyresvärden yrkar i första hand att hyresavtalet inte ska för-

längas efter den 31 januari 2019 och att Roya Hassanzadeh enligt 13 a § lagen 

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ska åläggas att flytta från lägen-

heten vid den tidpunkt då lägenheten ska friställas. Hyresvärden yrkar i andra hand att, 

för det fall hyresnämnden skulle lämna hyresvärdens upphörsyrkande utan bifall, 

hyresnämnden med ändring av hyresvillkoren i avtalet bestämmer hyres- och 

uppsägningstiden till en månad.  

 

På fråga uppger Katarina Fagerlund att hyresvärden frånfaller yrkandet om att beslutet 

om avflyttning ska få verkställas även om beslutet inte vunnit laga kraft. 

 

Mikael Areskog: Roya Hassanzadeh motsätter sig att hyresavtalet upphör. För det fall 

att hyresnämnden skulle lämna bifall till hyresvärdens yrkande begär hon uppskov 

med avflyttning i tre månader räknat från månadsskiftet närmast efter hyresnämndens 

beslut. Såsom hennes talan slutligen bestäms bestrids hyresvärdens andrahands-

yrkande. 

 

Katarina Fagerlund: Hyresvärden medger yrkandet om uppskov med avflyttning. 

Som grund för yrkandet att hyresavtalet inte ska förlängas åberopas i första hand att 

hyresrätten är förverkad då Roya Hassanzadeh utsätter närboende för störningar som 

skäligen inte bör tålas och iakttar inte heller vad som fordras för att bevara sundhet, 

ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresvärden åberopar 12 kap. 46 § första 

stycket 1 och 12 kap. 25 § jordabalken. I andra hand åberopas att Roya Hassanzadeh 

genom sina störningar åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att 

hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Hyresvärden åberopar i denna del 12 kap. 46 § 

första stycket 2 jordabalken. Som sakligt skäl för hyresavtalets upphörande åberopas 

att lägenheten ska hyras ut till bostadssökande från Bostad Stockholm. – Före 

uppsägningen ägde ett flertal möten rum mellan Roya Hassanzadeh och 

boendestödjare samt biståndshandläggare. Vid dessa möten har det framgått att om 
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rättelse inte sker riskerar Roya Hassanzadeh att få sitt hyreskontrakt uppsagt. Efter det 

sista mötet erbjöds Roya Hassanzadeh av biståndshandläggare Martin Löf under 2018 

respektive 2019 två olika kommunala boenden men hon valde att inte godta någotdera. 

De erbjudna boendena har utgjorts av så kallade serviceboenden. Efter att hyresavtalet 

sades upp har ingen rättelse vidtagits, problemen har snarare förvärrats. Hyresvärden 

anser nu att det gått för långt eftersom många andra boende i området, även i 

angränsande portar, mår dåligt på grund av störningarna. Detta gäller inte minst 

omkringboendes barn. Även hyresvärdens egen personal, såväl kundvärdar som 

fastighetsvärdar, blir nedringda och får ta emot hundratals sms och e-postmeddeland-

en. Roya Hassanzadeh har anmält sina grannar till såväl polis som socialtjänst på olika 

grunder vilket skapat obehag och osämja mellan parterna. Det har gått så långt att 

områdets barn inte längre vågar leka ensamma i parken. Numera behöver en vuxen, 

helst en man, vara närvarande för att barnen ska våga sig dit. Det har förekommit att 

Roya Hassanzadeh försökt leda bort barnen från parken för att vid något senare tillfälle 

bjuda barnen på kakor och glass vilket gör att barnens föräldrar känner oro för barnens 

säkerhet bland annat eftersom barnet kan ha en, för den vuxne okänd, allergi vilket kan 

vara farligt. Vidare har Roya Hassanzadeh dagligen från sin balkong uppmanat 

lekande barn i parken att vara tysta. På helgerna, när hyresvärdens kontor är stängt, har 

Roya Hassanzadeh ringt störningsjouren istället vilka vid två tillfällen avvisat hennes 

begäran om att avlägsna lekande barn, hyresnämndens aktbil. 7 och 11. Roya 

Hassanzadeh har även riskerat hela fastigheten genom att den 9 januari 2019 ha tänt 

levande ljus i porten utanför sin dörr samt lämna detta obevakat, hyresnämndens 

aktbil. 23-24. Roya Hassanzadeh har också för vana att mot hyresvärdens regler låta 

dörren till porten stå öppen oavsett årstid. Förutom att risken för inbrott ökar så blir det 

kallt i trapphuset och i förlängningen de boendes lägenheter. Grannarna brukar stänga 

dörren till porten bara för att strax därpå finna den öppnad igen, något som lett till 

dispyter. Roya Hassanzadeh brukar öppna sin ytterdörr så fort hon hör att porten 

öppnas. Även nattetid förekommer det att Roya Hassanzadeh stör sina grannar genom 

att skrika och knacka på grannarnas dörrar. Det förekommer att Roya Hassanzadeh 

följer efter sina grannar och filmar dem med sin mobilkamera. Grannarna känner sig 

förföljda. Grannen Tina Figaro har blivit mest utsatt, hennes barnbarn känner sig rädda 
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och vill numera inte komma på besök. Vid något tillfälle har Roya Hassanzadeh 

kommit ut i trapphuset och skrikit på barn.  

 

På fråga uppger Katarina Fagerlund att hyresvärden medger att hyresnämnden prövar 

grunderna för talan i den ordning hyresnämnden finner lämpligt. 

 

Heli Ricalais: Roya Hassanzadehs nuvarande permanenta bostad var från början en 

evakueringslägenhet som hon fått efter att ha fått lämna sitt tidigare bostadsområde till 

följd av samma typ av störningar som är vid handen nu. Innan Roya Hassanzadeh 

flyttade in i sin nuvarande lägenhet förekom inga störningar alls i porten, men i sam-

band med att Roya Hassanzadeh flyttade in uppstod likartade problem igen. Områdets 

barn vågar inte gå och ut och leka eftersom Roya Hassanzadeh då direkt börjar skrika 

åt dem, något som i sin tur ledde till att barnen vid något tillfälle kastade äpplen mot 

Roya Hassanzadehs balkong. Barnen har rätt att vara i lekparken. Vad gäller husets 

huvudentré så ska porten vara stängd för att hindra obehöriga från att ta sig in. Porten 

är försedd med ett kortbaserat låssystem som ger möjlighet att se vem som passerat 

porten på vilken tid, vilket dock omöjliggörs om porten står öppen. Roya Hassanzadeh 

har vid minst två tillfällen fått ta emot muntliga rättelseanmaningar. Hon har dock inte 

fått någon skriftlig rättelseanmaning. 

 

Katarina Fagerlund: Roya Hassanzadeh har på mötena med en boendestödjare blivit 

upplyst om risken för att få sitt hyreskontrakt uppsagt. Det första av dessa möten ägde 

rum den 28 augusti 2018 efter att Roya Hassanzadeh blivit utsatt för äppelkastning mot 

sin balkong. Hon blev då dessutom erbjuden en annan lägenhet i ett lugnare område 

efter att ha blivit upplyst om att det inte är okej att uppfostra andras barn, varvid en 

muntlig rättelseanmaning riktades till Roya Hassanzadeh samma dag. Det andra mötet 

ägde rum den 24 oktober 2018 med syftet att få till stånd en lösning för alla inblandade 

varvid Martin Löf erbjöd Roya Hassanzadeh en ny bostad vilket nekades av Roya 

Hassanzadeh på plats. Hyresvärden anser att förföljelse och anmälan av grannar till 

polis och sociala myndigheter utgör ett repetitivt beteende som bär klara likheter med 

vad som hände även på Roya Hassanzadehs förra bostadsadress på Härbrevägen i 

Skogås.  
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Mikael Areskog: Roya Hassanzadeh bestrider de påstådda störningarna som läggs 

henne till last. Däremot har Roya Hassanzadeh själv blivit utsatt för störningar av 

grannar och deras barn, särskilt ofta av sin granne närmast ovanför hennes egen lägen-

het, det vill säga Tina Figaro och hennes son som spelar datorspel till långt in på 

nätterna vilket skapar störande ljud. Det är Roya Hassanzadeh som blivit trakasserad 

av grannarna och vid något tillfälle polisanmält händelsen, hyresnämndens aktbil. 38, 

vilket ledde till ett strafföreläggande, hyresnämndens aktbil. 71. Sålunda är det styrkt 

att grannarna stört Roya Hassanzadeh. Den ingivna filmen av den 23 augusti 2018 

visar också att barnen knappast är rädda för Roya Hassanzadeh som påståtts. Roya 

Hassanzadeh vitsordar att hon tänt ett levande ljus och placerat det i husets allmänna 

utrymmen, men eftersom så skedde på en nyårsafton måste det anses vara förmildran-

de. 

 

Mikael Areskog visar två filmer, aktbil. 37 och 74. 

 

På fråga uppger Mikael Areskog dels att den första filmen, aktbil. 37, spelades in den 

23 augusti 2018, samt dels att den andra filmen, aktbil. 74, spelades in kl. 00.24 natten 

mellan den 27 och 28 juni 2019 utanför Roya Hassanzadehs ytterdörr och att det är 

Tina Figaros samt hennes sons röster som hörs på filmen. 

 

Förhör under sanningsförsäkran äger rum med Roya Hassanzadeh. Hon avger 

sanningsförsäkran och erinras om sin sanningsplikt. Förhöret, som åberopats av Roya 

Hassanzadeh, tas upp på ljud- och bildfil i Vera. 

 

Sammanträdet tar paus i 15 minuter. 

 

Vittnesförhör äger rum med Susanne Andersson. Hon avlägger vittnesed och erinras 

om edens vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i 

Vera. Susanne Andersson begär ersättning för sin inställelse idag med 550 kr, varav 

470 kr för förlorad arbetsinkomst och 80 kr för resekostnad. Hyresvärden har ingen 

erinran mot beloppet. Hyresnämnden fastställer ersättning till Susanne Andersson till 

550 kr, att utges av hyresvärden. Ersättningsbeslutet får överklagas särskilt. 
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Ordföranden tar upp frågan om medling. Parterna uppger att de önskar förhandla 

enskilt för att undersöka möjligheten att träffa en överenskommelse. 

 

Sammanträdet tar paus i 15 minuter. 

 

På fråga uppger ombuden att det inte finns förutsättningar för en förlikning och att det 

inte finns anledning att fortsätta med medling tillsammans med hyresnämnden.  

 

Vittnesförhör äger rum med Marko Kuzmanovic. Han avlägger vittnesed och erinras 

om edens vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i 

Vera. Marko Kuzmanovic begär ersättning för sin inställelse idag med 760 kr för 

förlorad arbetsinkomst. Hyresvärden har ingen erinran mot beloppet. Hyresnämnden 

fastställer ersättning till Marko Kuzmanovic till 760 kr, att utges av hyresvärden. 

Ersättningsbeslutet får överklagas särskilt.  

 

Vittnesförhör äger rum med Samir Karli. Han avlägger vittnesed och erinras om edens 

vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i Vera. Samir 

Karli begär ersättning för sin inställelse idag med 100 kr för resekostnad. Hyresvärden 

har ingen erinran mot beloppet. Hyresnämnden fastställer ersättning till Samir Karli till 

100 kr, att utges av hyresvärden. Ersättningsbeslutet får överklagas särskilt. 

 

Vittnesförhör äger rum med Hans Rydman. Han avlägger vittnesed och erinras om 

edens vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i Vera. 

Hans Rydman begär ingen ersättning för sin inställelse. 

 

Vittnesförhör äger rum med Elin Rydman Borg. Hon avlägger vittnesed och erinras 

om edens vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i 

Vera. Elin Rydman Borg begär ingen ersättning för sin inställelse. 
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Vittnesförhör äger rum med Tina Figaro. Hon avlägger vittnesed och erinras om edens 

vikt. Förhöret, som åberopats av hyresvärden, tas upp på ljud- och bildfil i Vera. Tina 

Figaro begär ingen ersättning för sin inställelse.  

 

Kompletterande förhör under sanningsförsäkran äger rum med Roya Hassanzadeh. 

Hon erinras om sin sanningsplikt. Förhöret, som åberopats av Roya Hassanzadeh, tas 

upp på ljud- och bildfil i Vera.  

 

Parterna ges tillfälle att slutföra sin respektive talan. 

 

Sammanträdet förklaras avslutat med besked att hyresnämnden meddelar beslut den 

5 september 2019 kl. 14.00 genom att hållas tillgängligt på hyresnämndens kansli. 

 

Efter sammanträdet har Roya Hassanzadeh ingivit e-postmeddelanden, aktbil 78-79. 

 

Efter enskild överläggning som påbörjas efter sammanträdet och avslutas den 

4 september 2019 fattar hyresnämnden följande 

 

BESLUT (att meddelas den 5 september 2019 kl. 14.00) 

 

1. Hyresnämnden bifaller hyresvärdens upphörsyrkande och fastställer att hyresavtalet 

mellan Huge Bostäder AB och Roya Hassanzadeh beträffande bostadslägenheten på 

Fäbodvägen 21 i Skogås har upphört att gälla den 31 januari 2019. 

 

2. Hyresnämnden medger Roya Hassanzadeh uppskov med avflyttning till den 

31 december 2019. 

 

3. Hyresnämnden ålägger Roya Hassanzadeh, med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om 

arrendenämnder och hyresnämnder, att avflytta från lägenheten på Fäbodvägen 21 i 

Skogås genast vid uppskovstidens slut.  

 



  Sid 9 

HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL 

2019-08-22 

2866-19 

  

 

4. Under uppskovstiden gäller hyresavtalets bestämmelser oförändrade, utom såvitt 

avser förlängning och uppsägning. 

 

5. Hyresnämnden avskriver ärendet om medling (14675-18). 

 

Skäl för beslutet 

 

Yrkanden m.m.  

 

Parternas yrkanden, grunder och vad de anfört och åberopat till stöd för sin respektive 

talan framgår av protokollet ovan och av handlingarna i ärendet. 

 

Utredningen 

 

På hyresvärdens begäran har vittnesförhör hållits med Susanne Andersson, Marko 

Kuzmanovic, Samir Karli, Hans Rydman, Elin Rydman Borg och Tina Figaro. På 

Roya Hassanzadehs begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med henne 

själv. Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Roya Hassanzadeh har åberopat två 

filmer. 

 

Tillämpliga lagregler 

 

Enligt 12 kap. 25 § första stycket jordabalken ska hyresgästen när denne använder 

lägenheten se till att omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad som kan vara 

skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och därför skäligen inte bör 

tålas (störning i boendet). Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i 

övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom 

fastigheten. 

 

Enligt 12 kap. 42 § första stycket 6 jordabalken är hyresrätten bl.a. förverkad om 

hyresgästen åsidosätter vad som ska iakttas enligt 25 § i angivet kapitel vid 

användning av lägenheten och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse. En 
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förutsättning enligt 12 kap. 42 § femte stycket jordabalken för förverkande är att det 

som ligger hyresgästen till last inte är av ringa betydelse. 

 

Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet gäller enligt 12 kap. 46 § första stycket 

jordabalken att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet utom bl.a. när 

hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden sagt upp hyresavtalet till förtida 

upphörande (punkten 1) eller hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad 

att avtalet skäligen inte bör förlängas (punkten 2). 

 

Hyresnämnden gör följande bedömning 

 

Hyresvärden har förklarat att hyresnämnden kan pröva grunderna i den ordning 

hyresnämnden finner lämpligt. Hyresnämnden väljer att först ta ställning till frågan om 

Roya Hassanzadeh har åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet i så hög grad att 

avtalet skäligen inte bör förlängas.  

 

I ärendet är ostridigt att Roya Hassanzadeh har gjort ett flertal anmälningar till 

störningsjouren och kontaktat hyresvärden vid ett stort antal tillfällen angående 

påstådda störningar från sina grannar, framförallt från grannen Tina Figaro. Enligt 

utryckningsrapporter den 9 februari 2018 har Roya Hassanzadeh vid två tillfällen 

denna dag anmält att grannen ovanför, Tina Figaro, varit störande. Vid båda tillfällena 

har enligt rapporterna några störningar inte kunnat konstateras, enbart ljud från lekande 

barn och normalt levnadsljud. Enligt utryckningsrapport den 19 augusti 2018 har Roya 

Hassanzadeh denna dag anmält till störningsjouren att barn skriker på gården. Vid 

detta tillfälle underlät störningsjouren att inställa sig. Vidare framgår av utrycknings-

rapport den 21 oktober 2018 att Roya Hassanzadeh denna dag anmält till störnings-

jouren att grannarna ständigt stör. Enligt rapporten var det vid ankomst till bostads-

huset tyst. Tina Figaro har uppgett att Roya Hassanzadeh har anmält henne till sociala 

myndigheter och vid cirka tio tillfällen har polisanmält henne, varvid polisen har 

kommit till hennes bostad vid fyra tillfällen.  
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Hyresnämnden har först att ta ställning till om Roya Hassanzadeh har blivit utsatt för 

påstådda störningar och om hennes agerande därför har varit befogat. Bevisbördan för 

påståendet om detta ligger på Roya Hassanzadeh.  

 

Roya Hassanzadeh har uppgett i huvudsak det som Mikael Areskog har angett i sin 

sakframställan. Hon har alltså uppgett att hon har blivit utsatt för störningar av sina 

grannar och deras barn. Framförallt gör hon gällande att hon har blivit störd av att 

hennes granne som bor i lägenheten ovanför henne, dvs. Tina Figaro, väsnats. Hon har 

bl.a. berättat följande. Hon blir störd när hon sover. Tina Figaros son väsnas nattetid 

genom att köra fram och tillbaka med stolen. På morgonen, mellan kl. 05.00–07.00 

bankar Tina Figaro i golvet. Hon blir även störd när Tina Figaros barnbarn kommer på 

besök, då sonen tillåts spela fotboll inomhus. Grannarna uppför sig kränkande mot 

henne. Barnen på gården har kastat äpplen på hennes balkong. Grannen Elin Rydman 

Borg har spottat på henne vid ett tillfälle. Hon har filmat grannarna för att kunna visa 

som bevis för hyresvärden.  

 

Mot det som Roya Hassanzadeh har anfört i denna del står det som Marko 

Kuzmanovic, Samir Karli, Hans Rydman, Elin Rydman Borg och Tina Figaro vittnat 

om, liksom vad som framkommit i uttryckningsrapporter från störningsjouren. Vittne-

na har uppgett att det tidigare varit lugnt i huset och på gården, men att efter Roya 

Hassanzadeh flyttade in vågar barnen inte gå ut och leka. De har omvittnat att Roya 

Hassanzadeh skriker efter sina grannar och filmar dem. Samir Karli har uppgett att han 

inte vågar släppa ut sina barn på gården då Roya Hassanzadeh bjudit ett av hans barn, 

som är glutenallergiker, på glass. Hans Rydman har uppgett att Roya Hassanzadeh i 

strid med hyresvärdens regler låter porten stå öppen. Tina Figaro har berättat att Roya 

Hassanzadeh inte vill att barnen i huset leker och springer. Hon har vidare uppgett att 

polisen vid fyra tillfällen kommit till hennes lägenhet, efter att Roya Hassanzadeh 

anmält påstådda störningar till polisen. Detta har påverkat henne mycket. Vid ett 

tillfälle blev hennes barnbarn skrämt då både polis och ambulanspersonal dök upp i 

hennes bostad. Tina Figaro har vidare berättat att Roya Hassanzadeh har anmält henne 

till sociala myndigheter och uppgett att Tina Figaro slår sina barnbarn. Tina Figaro har 
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också berättat att hon inte medvetet skulle störa Roya Hassanzadeh eftersom Roya 

Hassanzadeh skulle skrika i flera timmar efteråt om hon gjorde det.  

 

Hyresnämnden konstaterar att de av hyresvärden åberopade vittnena lämnat 

samstämmiga berättelser och att de har gett ett trovärdigt intryck. Det har inte 

framkommit att det finns någon anledning för dem att lämna osanna uppgifter. Hyres-

nämnden väljer därför att sätta tilltro till deras uppgifter och att dessa uppgifter i 

väsentliga delar bör läggas till grund för bedömningen. Roya Hassanzadehs påstående 

om att Tina Figaro och hennes familj skulle vara högljudda och störa Roya 

Hassanzadeh vinner inte stöd av utredningen i ärendet. Hyresnämnden finner inte visat 

att Roya Hassanzadeh blivit störd av sina grannar. Det har visserligen framkommit att 

barn vid ett tillfälle kastat äpplen på Roya Hassanzadehs balkong och att Elin Rydman 

Holm spottat på Roya Hassanzadeh vid ett tillfälle. Vidare framkommer av den film 

som åberopats att barn slagit på Roya Hassanzadehs balkongräcke. Det flertal 

anmälningar som Roya Hassanzadeh gjort har dock inte haft samband med just dessa 

händelser. Roya Hassanzadehs agerande att kontakta störningsjour, socialtjänst, polis 

och hyresvärd kan enligt hyresnämndens bedömning inte anses befogat. Roya 

Hassanzadehs agerande har haft en sådan omfattning att det får anses utgöra störningar 

i boendet som inte skäligen bör tålas och ett åsidosättande av gott skick inom 

fastigheten. 

 

Hyresvärden har även påstått att Roya Hassanzadeh utsatt sina närboende för störning-

ar genom att låta dörren till porten stå öppen. I denna del finner hyresnämnden inte att 

utredningen visar att Roya Hassanzadeh låtit dörren till porten stå öppen i sådan 

omfattning att det ska anses utgöra en störning eller ett åsidosättande av gott skick. 

 

I ärendet är ostridigt att Roya Hassanzadeh tänt ljus i porten utanför sin dörr, vilket 

enligt hyresnämndens bedömning utgör ett åsidosättande av gott skick då det innebär 

en brandrisk. Roya Hassanzadehs förklaring att hon gjort det för att fira nyårsafton 

medför inte någon annan bedömning.  
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Genom vittnesmål av Tina Figaro, Marko Kuzmanovic, Samir Karli och Hans Rydman 

är även visat att Roya Hassanzadeh stört sina grannar genom att skrika efter dem samt 

följa efter dem och filma med mobiltelefonen. Vittnena har uppgett att de känt obehag 

av detta. Hennes agerande i denna del utgör enligt hyresnämnden störningar som inte 

skäligen bör tålas. 

 

Någon skriftlig rättelseanmodan med upplysning om att hyresavtalet skulle sägas upp 

om rättelse inte sker, har inte skickats till Roya Hassanzadeh. Däremot hölls den 

28 augusti 2018 ett möte mellan Roya Hassanzadeh, Heli Ricalais, kundvärden Jens 

Sundström och boendestödjaren Susanne Andersson. Av Susanne Anderssons 

vittnesmål framgår att Roya Hassanzadeh på mötet fick veta att hennes hyresavtal 

skulle kunna komma att upphöra om hon fortsatte med sitt agerande. Av utredningen 

framgår också att Roya Hassanzadeh fortsatt sitt beteende att anmäla grannar för 

störningar och kontakta hyresvärden i hög omfattning även efter detta möte.  

 

Hyresnämnden finner sammantaget att Roya Hassanzadeh genom att vid ett stort antal 

tillfällen utan grund anmäla sina grannar för störningar och genom att hon själv stört 

sina grannar genom att skrika, följa efter och filma dem samt tända ljus i porten 

utanför sin dörr åsidosatt gott skick inom fastigheten och utsatt sina grannar för 

störningar i sådan grad att det har försämrat deras boendemiljö. Hyresnämnden anser 

att Roya Hassanzadeh därigenom har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 

avtalet skäligen inte bör förlängas. Hyresvärdens yrkande om upphörande av 

hyresavtalet ska därför bifallas och ett avflyttningsåläggande meddelas. Vid denna 

utgång saknas skäl att ta ställning till vad hyresvärden i övrigt anfört som grund för sin 

talan. 

 

Uppskov 

 

Hyresvärden har medgivit yrkat uppskov, varför uppskov med avflyttning ska medges 

till den 31 december 2019.  
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Medling 

 

Vid hyresnämndens sammanträde konstaterades att det saknas förutsättningar att 

komma överens i ärendet. Roya Hassanzadehs ansökan om medling ska därför 

avskrivas. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga. 

Beslut i ärende nr 2866-19 kan överklagas till Svea hovrätt senast den 26 september 

2019. 

Avskrivningsbeslutet i ärende nr 14675-18 (punkten 5) kan inte överklagas. 

 

Mattias Strömberg 

Protokollet uppvisat 2019-09-05/ Sammanträdet pågick kl. 13.00-17.10 

   med pauser kl. 15.00-15.15 och 15.30-15.45 


