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Vi kommer att gå igenom:



Att vara hyresgäst hos SHIS

Att vara en god granne & att följa SHIS ordningsregler.

Om något är trasigt eller behöver åtgärdas i lägenheten eller fastigheten 

där du bor gör en felanmälan till vår personal.

Du som hyresgäst ansvar själv för att teckna hemförsäkring. 

Vi tillåter inte inneboende eller uthyrning i andra hand.



Gemensamma utrymmen - trivselregler

Tänk på hålla rimlig ljudnivå i fastigheten från klockan 22:00.

Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen.

För att undvika att obehöriga ska komma in och för brandsäkerhet, ställ 

inte upp portdörren i fastigheten.

Grillning är endast tillåtet på anvisad plats utomhus. Av 

brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att grilla på balkongen. 

Trapphus och hissar är inte till för att lek, bollkastning och/eller 

cykling. 



Ekonomi

Vardagsekonomi

Inbetalning av hyra i tid

Vi har en egen budget-

och skuldrådgivare. Tider 

för besök på våra olika 

boenden hittar du på vår 

hemsida: 

https://www.shis.se/budge

t-och-skuldradgivning

https://www.shis.se/budget-och-skuldradgivning


Att söka bostad

Ställ dig i Bostadsförmedlingens kö, det kan du göra via webben på:

www.bostad.stockholm.se

SHIS är din boendereferens när du söker annan bostad. 

Förutom förstahandskontrakt går det att hyra i andra hand & söka bostad i 

andra kommuner. 

Om du behöver hjälp kontakta personal där du bor och boka en tid så 

hjälper vi dig!

http://www.bostad.stockholm.se/


Att söka jobb

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen, här finns eventuell möjlighet till 

nystartsjobb och anställningsstöd.

För nyanlända hyresgäster samarbetar SHIS med Jobbentrén. Fråga vår 

personal för mer information.

För övriga hyresgäster finns inget samarbete gällande jobbsökande. 

Behöver du vägledning och stöd kan du kontakta Jobbtorg. 



Samhällsinformation

I stadsdelen du bor finns ett antal servicefunktioner som du kan använda dig av 

vid behov så som:

Medborgarkontor

Öppen förskola & parklek

Mödravårdscentralen (MVC) & Barnavårdscentralen (BVC)

Frivilligorganisationer & mötesplatser 

För dig som är ny i Stockholm har Centrum för samhällsorientering en hemsida 

med mängder av information: www.nyistockholm.se

På SHIS hemsida finns även broschyrer med samhällsinformation av projekt 

Samhällsorientering i Samverkan. Du hittar dem här: 

https://www.shis.se/nyanlanda

http://www.nyistockholm.se/
https://www.shis.se/nyanlanda


Familjeliv

Föräldrar ansvarar för att inte lämna sina barn ensamma hemma utan 

tillsyn.

Tänk på att gemensamma utrymmen så som trapphus, korridorer och 

hissar inte är säkra lekplatser för barn.

SHIS personal är skyldiga att göra en orosanmälan om barn far illa.  



Trygghet & säkerhet

Sjukvård/ambulans 112 Lokal vårdcentral

Ambulans ej akut 08-454 21 00 Vårdguiden 1177 (även webb)

Polis 112

Polis ej akut 114 14

Brand 112

SHIS Jour 070-7717267

Jourens öppettider är  vardagar: 19 - 06:30  och helger: 07:30 – 18:30



Stöd & hjälp vid utsatthet 

Viktiga stödtelefonnummer:

Kvinnofridslinjen – nationell stödtelefon 020-50 50 50 kvinnofridslinjen.se 

Alla kvinnors hus 08-644 09 20 allakvinnorshus.org

Mansjouren 08-30 30 20 mansjouren.se     

RFSL:s stödmottagning 020-34 13 16 rfsl.se

Origo 020-25 30 00 origostockholm.se

BRIS – barn och ungas rätt i samhället 116 111 bris.se



Brandsäkerhet & vattenskada

För att ha ett grundskydd mot brand och vattenskada i bostaden är det viktigt att ha en 

hemförsäkring. På Konsumenternas försäkringsbyrå finns en jämförelseguide: 

https://www.konsumenternas.se/forsakring/boende/om-hemforsakringar/jamfor-

hemforsakringar

Din lägenhet är utrustad med brandvarnare, som är ett viktigt grundskydd. Utöver 

brandvarnare är det bra att ha brandfilt och brandsläckare i hemmet. 

Information om brandsäkerhet finns på 18 språk på Föreningen FRIS hemsida: 

http://www.foreningenfris.se/brandskyddsfilm/

Undvik vattenskador genom att hålla ytskikten torra, inte lämna vatten stående i badkar 

och handfat samt att vintertid stänga fönster då radiatorerna i lägenheten kan frysa. 

Spola inte ner föremål eller skräp i toaletten då detta kan leda till stopp i avloppet.

https://www.konsumenternas.se/forsakring/boende/om-hemforsakringar/jamfor-hemforsakringar
http://www.foreningenfris.se/brandskyddsfilm/


Läkemedel ska inte slängas i 

hushållssoporna eller spolas ner i toaletten 

utan lämnas på apoteket.

Misstänker du att du har skadedjur i din 

lägenhet? Kontakta SHIS personal snarast 

möjligt! 

På Anticimex hemsida finns en guide till 

att identifiera skadedjur: 

https://www.anticimex.com/sv-

SE/skadedjursproblem/identifiera-

skadedjur/

Praktisk boskola – läkemedelsavfall och skadedjur

APOTEK

https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/


Praktisk boskola – ordningsregler i tvättstuga

Kom ihåg att städa upp efter dig i tvättstugan efter varje pass. Tänk på att lämna 

tvättstugan som du vill finna den!

Torka av golvet, släng eventuella tomma tvättmedelsförpackningar och se till att du 

får med dig dina kläder och tillhörigheter.



Praktisk boskola – sophantering & miljöstuga

Påsar med hushållssopor slängas i anvisade kärl i anslutning till där du bor. 

Tänk på att inte lägga soppåsarna bredvid, vilket kan dra skadedjur till platsen.

Om sopnedkastet är fullt – anmäl till SHIS reception/personal och avvakta med att 

slänga soporna.  



Praktisk boskola – sophantering & miljöstuga

I miljöstuga sorteras allt skräp i respektive sopkärl. Lämna inte sopor på golvet!

Möbler, tv och annat som inte går att sortera i miljöstugan ska slängas på närmaste 

ÅVC (Återvinningscentral).



Praktisk boskola – rengöring av golvbrunn i badrum

Lyft upp locket till golvbrunnen. 

Lyft upp den lösa behållaren ur brunnen med hjälp av handtaget. 



Praktisk boskola – rengöring av golvbrunn i badrum

Lyft ur behållaren, gör rent och rensa nere i brunnen.

Töm och gör rent i behållen. Sätt sedan tillbaka behållaren och locket. Klart!



Praktisk boskola – vattenlås 

Börja med att skruva loss den övre delen, håll ett grepp även på den nedre delen. 

Innan du skruvar loss delen, se till att ha en hink under och töm sedan ur vattnet. 

Skruva loss den bakre muttern. 



Praktisk boskola – vattenlås 

Skruva loss den övre muttern. 

Separera behållaren från rören och gör rent alla delar.

Montera ihop delarna och skruva åt muttrarna. Klart!



Om lägenheten eller delar av den är strömlös kolla om någon av spakarna åkt 

nedåt, om ja, lyft upp spaken som på bilden till höger.

För att slå av elen i något av rummen dra spaken nedåt, se den vänstra bilden.

Praktisk boskola – Elcentral (modern modell)



Köp smältproppar i butik. 

Vrid den proppen som gått och ta bort den trasiga proppen.

Byt ut mot en ny propp. Skruva tillbaka. Klart!

Praktisk boskola – Proppskåp (äldre modell)



Praktisk boskola – köksfläkt & ventilation 

Lossa fläktfiltret genom att lyfta haken och dra nedåt. 

Rengör det löstagbara filtret med fetlösande rengöringsmedel. Sätt tillbaka. Klart!



Praktisk boskola – köksfläkt (äldre modell)

Lossa fläktfiltret genom att trycka in hakarna och dra neråt. 

Rengör eller byt det löstagbara filtret. Sätt sedan tillbaka på samma vis. Klart!



Materialet framställt av SHIS Bostäder Bildmaterialet tillhör SHIS Bostäder 

www.shis.se

Tack!
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