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Ersättninglägenheter i Husum 
Renoveringstiden kan upplevas som en jobbig period med störande ljud, damm 
och byggarbetare i ditt hem. Eftersom både kök och badrum ska renoveras  
samtidigt kommer du bli erbjuden att flytta till en möblerad ersättningslägenhet 
under den tid som renoveringen pågår i din lägenhet.  
 
De ersättningslägenheter som vi erbjuder finns på Pensionärshemsvägen 6, 
Stiftelsevägen 2–3 och Bruksvägen 100. Det är tyvärr inte möjligt att själv välja 
vilken ersättningslägenhet du önskar.  
 
Om du väljer att tacka nej till detta erbjudande och istället ordna ett eget  
ersättningsboende får du som kompensation ett hyresavdrag på 60 procent av din 
grundhyra för den tid du inte kunnat använda ditt kök och badrum. Hyres-
kompensationen dras på din hyresavi efter att renoveringsarbetet är slutfört.  

Hämta nycklar till ersättningslägenhet 
Du kommer få hämta nycklarna till din ersättningslägenhet cirka 5 dagar innan 
renoveringen startar i din lägenhet. Nycklarna hämtar du i vår reception på 
Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Receptionen har öppet kl. 07.45-17.00 med 
lunchstängt kl. 11.30-12.30.  

Utrustning  
Ersättningslägenheten är utrustad med: säng, köksmöbler, soffa, soffbord, tv-bänk 
och städutrustning. Utbudet av köksredskap är begränsat och du bör därför vara 
beredd på att ta med dig viss utrustning från din ordinarie lägenhet. Du behöver 
även ta med dig till exempel sängkläder, täcke och kudde samt förbrukningsvaror 
som toalett- och hushållspapper, tvål, städmedel, disktrasor, diskmedel, 
diskborste med mera.   



 
 

AB Övikshem  
Box 912, 891 20 Örnsköldsvik   l   Besöksadress: Sjögatan 4A  
Kundcenter: 0660-29 93 50   l   Växel: 0660-29 93 00   l   info@ovikshem.se   l   ovikshem.se 

2021-09-13 

Städbesiktning och inventering av utrustning 
När du flyttar in i ersättningslägenheten ska du själv kontrollera att lägenheten är 
välstädad. Om du är missnöjd med den städning som tidigare hyresgäst har gjort 
ska du göra en felanmälan via kundcenter.   
 
Du ska även göra en inventering av den utrustning som finns i lägenheten och 
kontrollera att den överenstämmer med den inventeringslista som du får i 
samband med att du hämtar ut nycklarna till ersättningslägenheten. Om 
inventeringslista inte stämmer överens mot den utrustning som finns i lägenheten 
ska du kontakta vår hyresgästsamordnare.   

TV, internetuppkoppling och telefoni 
Det finns ingen tv i ersättningslägenheten, om du vill ha en tv behöver du själv ta 
med dig din tv. Lägenheten är utrustad med kabel-tv med grundutbud samt 
internetuppkoppling på 10 Mbit/sek.  
 
Om du vill flytta din fasta telefon till ersättningslägenheten ska du kontakta din 
tjänsteleverantör. Du står själv för de kostnader som flytten medför.   

Post 
Du kommer få din post i ditt postfack som vanligt.  

Tvättstuga 
Du kommer ha tillgång till den tvättstuga som ersättningslägenhet har. Du hittar 
information om vilken tvättstuga som du ska använda i den information som du får 
när du hämtar nycklarna till ersättningslägenheten.   

Hämta saker från din lägenhet 
Om du behöver hämta något från din lägenhet ber vi dig att göra det efter 
entreprenörerna har slutat jobba för dagen eller på helgen.  
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Husdjur 
Det är tillåtet att ta med dig dina husdjur till ersättningslägenheten. Du ansvarar 
precis som vanligt över att de inte orsakar lägenheten någon skada eller stör 
grannarna. Har du husdjur ska du kontakta hyresgästsamordnaren.  

Särskilda behov och allergier 
Har du särskilda behov eller allergier kontakta vår hyresgästsamordnare.  

Städa och lämna tillbaka nycklar 
När din lägenhet är färdigrenoverad ska du tömma ersättningslägenheten på dina 
personliga saker och städa hela lägenheten noggrant så att den är välstädad när 
nästa hyresgäst ska flytta in. Om du inte har städat kommer vi att debitera dig för 
städkostnaden.  
 
Senast två dagar efter att din lägenhet är färdigrenoverad ska du lämna tillbaka 
ersättningslägenhetens samtliga nycklar i vår reception på Sjögatan 4A.  
Du ska då även lämna in den inventeringslista som du fick när du hämtade ut 
nycklarna samt din signatur för att du har utfört en avflyttningsstädning av 
ersättningslägenheten.   

 

 

Kontaktuppgifter till hyresgästsamordnare 
Hussam Rashed  
Telefonnummer 0660-29 93 56 
E-postadress hussam.rashed@ovikshem.se. 
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