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Vi renoverar för att skapa
moderna och trivsamma hem
Rikshems lägenheter på Mariehemsvägen 35-39 byggdes för cirka 50 år sedan och är i
behov av en större renovering. Som långsiktig fastighetsägare är det vårt ansvar att ta
hand om och se till att fastigheterna är i gott skick för att ditt hem även i fortsättningen ska
vara funktionellt, tryggt och trivsamt. I samband med renoveringen minskar vi även vår
negativa påverkan på miljön och skapar därmed ett hållbarare sätt att bo.
Renoveringen på Mariehem omfattas av stambyte, genomgående renovering av
lägenheterna samt översyn av ventilation och nya dragning av el.
Du har fått den här broschyren eftersom din lägenhet berörs av projektet. Här hittar du
information inför, under och efter renoveringen.
Spara gärna broschyren tills allt är klart!
Med vänliga hälsningar
Rikshem AB
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Renoveringen steg-för-steg
Vi planerar att starta renoveringen under våren 2020. Arbetet kommer att ske
husvis i olika deletapper. Exakt när du berörs kommer du att få information
om.

Hyresgästens
Välkommen till godkännande av
Inventering
av fastigheten Informationsmöte renoveringen
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Önskemål
om tillfällig
bostad

Besked om
tillfällig bostad

Flytt till tillfällig
bostad,
renoveringsstart

Inflytt i
nyrenoverad
bostad

Begär ersättning,
besvara enkät
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PLANERING

Inför...

1
2
3
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Du är välkommen till vårt informationsmöte i januari
2020. Där kommer vi att berätta vad renoveringen
innebär för dig.

Efter...

Vi skickar ut en godkännandehandling med
rekommenderad post. Nu får du ta ställning till
renoveringen. Det är viktigt att du svarar på
godkännandet så att vi vet hur du ställer dig till de
åtgärder vi vill göra i husen. Om du inte godkänner
renoveringen, eller om du inte svarar alls, kommer
ärendet att prövas i Hyresnämnden.
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I god tid innan renoveringen påbörjas kommer
vi att ge besked om din tillfälliga bostad för
evakuering. Som alternativ till evakueringsbostad har
du även möjlighet att välja att direktflytta eller ordna
eget boende. Du får själv välja om du vill använda vår
flyttfirma eller flytta själv och få ersättning som en
hyresrabatt.

FÖRVALTNING

Under...

Renoveringen av Mariehem har planerats under en
längre tid. Vi har med hjälp av sakkunniga utvärderat
vilka åtgärder som ska ingå i renoveringen.

Om du har några speciella önskemål när det
gäller ditt tillfälliga boende under renoveringen
eller alternativ för direktflytt är du välkommen att
kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du på
sidan 14 i broschyren.
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RENOVERING
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Nu börjar vi renovera. Du får tillgång till ditt
tillfälliga boende och vi beräknar att du kan flytta
tillbaka efter ca sex månader.

Välkommen att flytta hem till din nyrenoverade
lägenhet!
Efter att du har flyttat tillbaka till din ordinarie
lägenhet kan du begära ersättning från Rikshem
för vissa kostnader du haft i samband med
renoveringen (se blankett i slutet av broschyren).
Du kommer också att bli ombedd att svara på
en enkät där du kan framföra dina åsikter och
upplevelser av renoveringen. Vi är tacksamma
för dina synpunkter.

Beskrivning av
renoveringen
Lägenheterna på Mariehem kommer
att omfattas av en genomgående
renovering. Alla lägenheter får nytt
kök och badrum/WC. Vardagsrum,
sovrum, klädkammare (där sådan
finns) och hall kommer få nya ytskikt
och få nya golv.

För ökad trivsel och trygghet i området kommer vi att
installera säkerhetsdörrar med tittöga och ökad ljudisolering.
Vi kommer också att anpassa planlösningar till dagens
standard. Ditt hem blir alltså både tryggare och modernare.
Övergripande åtgärder:
•
•
•
•

Stambyte
Översyn av ventilation
Elen dras om, jordfelsbrytare och automatsäkringar
installeras
Taken renoveras

Lägenhetsrenoveringen består av:
•
•

•
•
•

Nytt duschrum/WC med golvvärme i duschrum
Nytt kök med nya snickerier och standardbänkhöjd,
ny diskho, ny engreppsblandare, nytt stänkskydd av
kakel, ny bänkskiva, nya vitvaror, ny spis, ugn och
diskmaskin
Nya ytskikt på golv och väggar i samtliga rum
Säkerhetsdörr
Nya innerdörrar

Se utförligare beskrivning i godkännandehandlingen.
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Ditt godkännande
av renoveringen
För att en hyresvärd ska få bygga om i
en fastighet krävs det att hyresgästerna
godkänner åtgärderna dels för den
enskilda lägenheten men även för de
gemensamma utrymmena. Du kommer
att få mer information när vi kommer att
skicka ut ett godkännande till just dig.
Godkännandehandlingarna skickas till dig med rekommenderad
post för att vi vill vara säkra på att det kommer fram. Glöm inte att
skicka in blanketten före sista svarsdatum.
•
•

För gemensamma utrymmen, tex tvättstugor, behöver en
majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna.
För den enskilda lägenheten krävs ett enskilt godkännande
av den berörda hyresgästen. Om den berörda hyresgästen
inte lämnar besked eller säger nej till någon åtgärd som
hyresvärden önskar genomföra har hyresvärden rätt att efter
två månader från det att hyresgästen tillfrågats om dennes
inställning, ansöka hos Hyresnämnden om att få utföra
åtgärden. Detta förfarande beskrivs närmare i hyreslagen
(12 kapitlet jordabalken).

Från Rikshem kommer du att få två (2) exemplar av
godkännandebrevet. Ett (1) exemplar returneras till Rikshem, det
andra behåller du själv. Vi skickar brevet rekommenderat då vi vill
vara säkra på att informationen når alla berörda hyresgäster.
Om vi inte får något svar på godkännandeförfrågan från dig eller
om du inte godkänner åtgärderna så är nästa steg att ärendet
skickas vidare till Hyresnämnden för beslut.
Känner du dig osäker på något i godkännandehandlingarna eller i
våra beskrivningar så är du välkommen att kontakta oss.
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Glöm inte att skicka in
godkännandeblanketten
före sista svarsdatum.

Tidplan för
renoveringen
Vi planerar att påbörja renoveringen
av Mariehem under våren 2020.
För att underlätta för våra hyresgäster
och för att evakueringen ska
fungera smidigt så kommer vi att
dela in renoveringen i etapper.
Renoveringen beräknas ta cirka 6
månader per huskropp.
Tidplanen är preliminär och är i dagsläget inte fastställd.
Du kommer att få mer information om de datum som gäller
för just din lägenhet så att du hinner förbereda dig inför
evakuering.
Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39
E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i
november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under
början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur
kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020.
Under renoveringen kommer vi att sätta upp avspärrningar
för de delar som inte får beträdas av hyresgäster eller
obehöriga. Det kommer att stå byggbodar och containrar
på innergården. Det kommer även vara hantverkare som
rör sig i och runt huset dagtid. Renoveringen kommer alltså
bli märkbar även för hyresgäster som inte bor i huset som
renoveras.
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Ersättningar
Rikshem ersätter eventuella extrakostnader
som uppstår i samband med renoveringen.
För att få ersättning sparar du dina
kvitton och fyller i blankett "Begäran om
ersättning". Ersättningen får du som
hyresrabatt efter att du flyttat hem igen.
Dessa utgifter står vi på Rikshem för:
•
•
•
•

Adressändring.
Flytt av fast telefonabonnemang och internet.
Flyttersättning för dig som valt att flytta själv.
Hyresreduktion för dig som ordnat med egen tillfällig bostad, eller
dig som fått en tillfällig lägenhet med lägre hyra än din ordinarie.

Spara alla kvitton
Möjligheten till ersättning börjar gälla från och med det att du har
godkänt renoveringen. Du får ersättning utbetald i efterhand, men kom
ihåg att du måste visa kvitto! Kvittot kan vara en kopia på en faktura
från till exempel Adressändring eller Telia. Vi vet vilka som beställt
flytthjälp och vilka som flyttar själva, så för det behövs inga intyg.
Samma sak gäller de som ordnat eget tillfälligt boende.
Ersättningar betalas inte ut automatiskt. Fyll i blanketten
”Begäran om ersättning” och skicka in den tillsammans med
kvitton när du flyttat tillbaka till din renoverade lägenhet.

Hur mycket får du i flyttersättning?
Du som flyttar på egen hand får ersättning utifrån hur stor din
lägenhet är.
1 rum och kök: 3 000 kr per flytt.
Alltså 6 000 kr för flytt från och till den ordinarie lägenheten.
2 rum och kök: 4 000 kr per flytt.
Alltså 8 000 kr för flytt från och till den ordinarie lägenheten.
3 rum och kök: 5 000 kr per flytt.
Alltså 10 000 kr för flytt från och till den ordinarie lägenheten.
4 rum och kök: 6 500 kr per flytt.
Alltså 13 000 kr för flytt från och till den ordinarie lägenheten.
5 rum och kök: 6 500 kr per flytt.
Alltså 13 000 kr för flytt från och till den ordinarie lägenheten.
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Hyran för din lägenhet
efter renoveringen
Hyrorna efter renovering har förhandlats med
Hyresgästföreningen i enlighet med gällande
förhandlingsordning. Mindre justeringar av
hyresnivåerna kan förekomma.
Rikshem har tillsammans med Hyresgästföreningen tecknat en så kallad
förhandlingsordning vilket innebär att Hyresgästföreningen representerar hyresgästerna
i förhandling om hyror och kan teckna förhandlingsöverenskommelser om detta.
Hyresgästen godkänner denna överenskommelse med en klausul i hyresavtalet med
Rikshem.

Hyrorna är klara
Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen om hyresnivån och kommit överens om en
hyra som gäller efter renoveringen Årliga generella höjningar kan tillkomma. Den nya
hyressättningen är inklusive värme- och vattenförbrukning.

Hyror efter renovering (2020 års nivå)
Area (m2)

Månadshyra
2020 års nivå (SEK)

Adresser

1 rum och kök

20

3 919

Mariehemsvägen 39 E

1 rum och kök

44

5 672

Mariehemsvägen 35 D-H,
Mariehemsvägen 37 B-C

2 rum och kök

70

7 649

Mariehemsvägen 37 D-F

2 rum och kök

75

7 915

Mariehemsvägen 37 D-F

3 rum och kök

85

9 141

Mariehemsvägen 35 D-H,
Mariehemsvägen 37 B-C

3 rum och kök

87

9 274

Mariehemsvägen 35 A,
Mariehemsvägen 37 A

4 rum och kök

105

10 710

Mariehemsvägen 35 A-C,
Mariehemsvägen 37 A, 37 G-H

4 rum och kök

105

10 849

Mariehemsvägen 39 E-G

5 rum och kök

113

11 259

Mariehemsvägen 35 A,
Mariehemsvägen 37 A

5 rum och kök

120

11 763

Mariehemsvägen 35 B-C,
Mariehemsvägen 37 G-H

5 rum och kök

120

11 996

Mariehemsvägen 39 E-G

Lägenhetstyp
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Ditt tillfälliga boende
Under renoveringstiden kommer du inte att kunna bo kvar i din lägenhet,
därför ordnar Rikshem ett tillfälligt boende under tiden. Du kan självklart
välja att ordna eget boende själv eller att byta till en annan lägenhet. Här
har vi samlat tips och råd för dig som hyresgäst under tiden för den faktiska
renoveringen.
Tillfällig lägenhet i samband med
projektet
Under renoveringen av din ordinarie lägenhet är det inte
möjligt för dig att bo i den då kök, badrum och alla ytskikt
kommer att bytas ut. Därför måste du som hyresgäst flytta
till en tillfällig bostad, en evakueringslägenhet. Rikshem
kommer att erbjuda de hyresgäster som vill, en evakueringslägenhet. Vill du ordna med eget boende under
renoveringen går det också bra.
Information om var du hämtar nycklar till din evakueringslägenhet kommer du att få i god tid innan flyttdagen. När du
kommer till din evakueringslägenhet ska den vara städad.
Detta innebär även att du ska städa lägenheten när det blir
dags att flytta tillbaka till din ordinarie lägenhet.

Betala hyran under renoveringen
Oavsett hur du bor under renoveringen ska du fortsätta
att betala hyran som vanligt för din ordinarie lägenhet.
Några saker som är bra att veta angående hyran är:
•

•

När du bor i ditt tillfälliga boende så betalar du hyran för
din vanliga lägenhet. Alltså samma hyra som du skulle
haft i ditt ordinarie boende.
Om du ordnar eget boende under tiden för
renoveringen får du full hyresreduktion.

Flytten
Vid ombyggnaden måste alla hyresgäster tömma sina
lägenheter på samtliga tillhörigheter. Inget kan lämnas
kvar. Även ditt lägenhetsförråd behöver tömmas.
Flyttkartonger tillhandahålls av Rikshem om du väljer att
flytta med vår flyttfirma, men du som hyresgäst måste
själv packa ner dina tillhörigheter i dessa kartonger.
Kartongerna ska återlämnas i fint skick efter återflytt till
din ordinarie lägenhet.
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När det gäller flytten har du två alternativ:
1.

2.

Rikshem beställer en flyttfirma som flyttar möbler och
packade flyttkartonger till evakueringslägenheten.
Vår flyttfirma har en försäkring för eventuella flyttskador
på ditt bohag.
Du transporterar själv ditt lösöre till evakueringslägenheten. Vid detta alternativ får du ersättning från
Rikshem per flytt. För att få ersättning fyller du i
blanketten ”Begäran om ersättning” som du hittar i
slutet av den här broschyren.

Bostadsanpassning
Har du bostadsanpassning? Kontakta din bostadssamordnare på kommunen som hjälper dig att ordna så att ditt
tillfälliga boende och din nyrenoverade lägenhet möter dina
behov. Meddela även Rikshems ombyggnadssamordnare,
kontaktuppgifter finns i slutet av den här broschyren.

Tillfällig eftersändning av post
Under tiden för renoveringen måste din post skickas till den
tillfälliga bostadsadressen. Detta kallas tillfällig eftersändning
och den måste du själv beställa. Enklast gör du detta på
internet www.adressandring.se men det går också bra att
ringa Adressändrings kundtjänst på telefon 0771-97 98 99.
På deras webbsida finns information och svar på vanliga
frågor kring tillfällig eftersändning. Tänk på att beställa
denna tjänst i god tid, minst fem arbetsdagar innan
eftersändningen ska börja gälla. Rikshem ersätter
hyresgästens kostnad för eftersändningen. Kom ihåg att
spara kvitto!

Flytt av telefon
Under tiden för det tillfälliga boendet måste du själv beställa
flytt av din fasta telefon. Detta gäller både vid utflytt till den
tillfälliga lägenheten och återflytt till den ordinarie lägenheten. Rikshem hänvisar till respektive telefonoperatör om du
skulle ha ytterligare frågor. Hyresgäster som inte har en fast
telefon kan förstås bortse helt ifrån detta. Rikshem ersätter
dig för kostnaden för flytt av telefon, se avsnittet "Ersättningar" och fyll i blanketten ”Begäran om ersättning”.

Packningstips

Hushållsel

Det är mycket att tänka på vid en flytt och därför har vi sammanställt en lista med några bra saker att göra vid flytten till
det tillfälliga boendet. När du märker upp flyttkartongerna
är det viktigt att du inte skriver direkt på dessa. Vi kommer
att dela ut maskeringstejp som tejpas på respektive kartong
där du noterar vart aktuell kartong ska placeras.

Under tiden för ombyggnaden stängs elen av i din ordinarie
lägenhet. Rikshem ansvarar för att evakueringslägenheten
har el och du debiteras i efterhand en schablonkostnad för
elförbrukning under hela evakueringstiden enligt nedan:

•
•
•
•
•

•

Försök att planera. Vilka saker behöver du under tiden
för det tillfälliga boendet?
Börja packa flyttkartonger i god tid. Det tar ofta längre
tid än man tror.
Tänk på vikten i flyttkartongerna när du packar.
En låda får max väga 15 kg.
Linda in ömtåliga saker i pack- eller tidningspapper
innan du lägger dem i kartonger.
Märk upp flyttkartongerna så att du vet vad som finns i
dem. Märkningen ska göras på en remsa
maskeringstejp.
Märk även upp vilket rum vilken flyttkartong ska till.
Märkningen ska göras på en remsa maskeringstejp.

Hemförsäkring
Det är alltid viktigt att ha en gällande hemförsäkring, inte
minst under renoveringstiden. Rikshems försäkring
täcker endast skador som drabbar fastigheten vilket innebär
att hyresgästen skall ha en hemförsäkring för sina egna
ägodelar. Om du inte har en hemförsäkring rekommenderar
Rikshem dig att skaffa en sådan snarast. Du måste själv ta
kontakt med ditt försäkringsbolag och se till att hemförsäkringen även gäller för din tillfälliga evakueringslägenhet.

•
•
•
•
•

1 rum och kök 400 kr
2 rum och kök 600 kr
3 rum och kök 800 kr
4 rum och kök 1000 kr
5 rum och kök 1 200 kr

Bredband
Under renoveringen kommer du behöva flytta ditt bredbandsabonnemang. Alla kostnader detta medför kommer
Rikshem ersätta när du flyttat tillbaka till din ordinarie lägenhet. När du skickar in blanketten ”Begäran om ersättning”
bifogar du samtliga kvitton för kostnader detta medfört.

Dags att flytta hem
När ombyggnaden är klar är det dags att flytta hem
igen. I lägenheten kommer det att finnas en hel
del information om ditt nya hem. Du kommer även att
få en inflyttningsenkät en tid efter inflytt så att Rikshem
har möjlighet att ta del av dina synpunkter på
renoveringen.
I övrigt återstår att packa upp och inreda den nya
lägenheten. Flyttkartonger återlämnas till Rikshem.
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Hjälp till annan bostad
Skulle du inte vilja bo kvar efter renoveringen vill vi gärna hjälpa dig genom
att erbjuda några alternativ. I alla nedanstående alternativ får du ersättning av
oss för en envägsflytt.

1

Om du önskar flytta till ett annat område i Umeå så har du som hyresgäst hos Rikshem förtur till våra lediga
lägenheter under renoveringen. På så vis slipper du flytta fram och tillbaka. Det här är ett bra tillfälle för dig
som har nya behov och exempelvis vill ändra lägenhetsstorlek, våningsplan eller liknande.
Efter att du godkänt renoveringen fyller du i och skickar in blanketten "Direktflytt till annan lägenhet" som
du hittar i slutet av den här broschyren. Du blir då prioriterad i vårt kösystem. Du söker själv bostäder via Mina
sidor på rikshem.se genom att registrera dig som sökande.

2
3
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Du kan välja att flytta till en annan nyrenoverad lägenhet på Mariehem som byggts om i en tidigare etapp.
Det här är ett bra tillfälle för dig om du exempelvis vill ändra lägenhetsstorlek. Är du intresserad av en
direktflytt inom området kontaktar du vår ombyggnadssamordnare som hjälper dig att ta fram ett bra förslag
som passar dina behov. Rikshem bekostar flytten inom Umeå genom egen flyttfirma.
Du kan också söka en ny bostad på egen hand, till exempel hos en annan hyresvärd, samtidigt
som du söker hos oss. Rikshem bekostar flytten, inom Umeå, genom egen flyttfirma.

Vanliga frågor och svar
Varför ska ni renovera?

Vad kommer jag få för tillfälligt boende?

Husen på Mariehem byggdes för cirka 50 år sedan och är i
dåligt skick, vi har bland annat haft flera fuktskador i fastigheten. För att huset ska klara många år till är en renovering
nödvändig. Vi rustar upp ditt boende för högre trygghet,
funktionalitet och miljövänlighet.

Du kommer få information om ditt tillfälliga boende ungefär
två månader innan byggstart. Vi försöker anpassa din tillfälliga lägenhet efter den du har idag. Rikshem har för avsikt att
erbjuda boende inom området under evakuering. Läs mer
om ditt tillfälliga boende i avsnittet "Ditt tillfälliga boende" i
den här broschyren.

Vad händer om jag inte godkänner
renoveringen?
Om du inte godkänner renoveringen eller inte svarar
alls skickar Rikshem en ansökan om att få genomföra
åtgärderna hos Hyresnämnden. Du har då möjlighet att
välja att vara med vid mötet i Hyresnämnden och få framföra
vad du tycker.
Hyresnämnden beslutar sedan om renoveringen får genomföras eller inte, genom att jämföra hyresvärdens skäl för
att göra ombyggnaden med de skäl som kan finnas för att
den inte borde göras. Läs mer om ditt godkännandebrev i
avsnittet "Ditt godkännande av renoveringen" i den här
broschyren.

När kommer min lägenhet renoveras?
Vi planerar att påbörja renoveringen under våren 2020.
För att underlätta för våra hyresgäster och för att
evakueringen ska fungera smidigt så kommer vi att dela
in renoveringen i etapper. Vi skickar ut mer detaljerad
information om tidplan längre fram.

Hur lång tid kommer det ta?
Från det att du flyttat från din lägenhet räknar vi med att du
ska kunna flytta tillbaka efter ungefär 6 månader.

Behöver jag tömma mitt förråd inför
renoveringen?
Någon enstaka kan behöva tömma sitt förråd. Dessa hyresgäster kommer vi att kontakta separat. Alla hyresgäster
kommer få material för att märka upp sitt förråd. Anledningen till detta är att minimera missförstånd under renoveringen.

Täcker hemförsäkringen mitt tillfälliga
boende?
Det är lite olika beroende på hur försäkringsavtalen ser ut.
Enklast är att du ringer ditt försäkringsbolag och frågar.

Måste jag sköta flytten själv?
Packningen ansvarar du själv för, men vi på Rikshem förser
dig med flyttlådor om du använder vår flyttfirma. Själva
transporten till ditt tillfälliga boende ordnar vår anlitade
flyttfirma, om det inte är så att du vill göra det själv. Rikshem
ersätter de hyresgäster som väljer att flytta själv. Läs mer
i avsnittet "Ditt tillfälliga boende". Om du är i behov av
packhjälp och kan uppvisa intyg, kontakta vår ombyggnadssamordnare som hjälper dig.

Vad bygger de nya hyrorna på?
Hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen och är
anpassad efter renoveringen som vi kommer att genomföra.
Renoveringen anpassar boendet till dagens standard. Läs
mer om din nya hyra i avsnittet "Hyran för din lägenhet
efter renoveringen".

Vad händer om jag inte har möjlighet att
bo kvar efter renoveringen?
Du har möjlighet att direktflytta inom området till en
nyrenoverad lägenhet, det kan vara ett bra tillfälle om dina
behov förändrats.
Vi har också ett andra alternativ som kan underlätta för dig
som hyresgäst. Du får tex förtur i vårt kösystem när du söker
lägenhet i våra andra områden i Umeå, du kan ansöka om
förtur i samband med att du godkänt renoveringen.
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Har du några
frågor?
Frågor och funderingar kan så
klart uppstå kring sådana vid
denna typ av renoveringen.
Är det något du undrar över
är du hjärtligt välkommen
att höra av dig till vår
ombyggnadssamordnare.
Ombyggnadssamordnare
Elouise Howard
010-709 98 47
ombyggnad.umea@rikshem.se

Hyresgästföreningen
Samuel Björkland
073-829 18 01
samuel.bjorklund@hyresgastforeningen.se
För övriga frågor når du Rikshems växel på
telefonnummer 010-70 99 200
Besök oss gärna även på rikshem.se under fliken
Rikshem bygger.

Mina sidor
På Mina sidor på rikshem.se publicerar vi aktuell
information om området och din fastighet, logga in
regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Felanmälan
Felanmälan gör du via Mina sidor på rikshem.se.
Se alltid till att hålla dina uppgifter uppdaterade så
att vi kan nå dig om vi behöver.
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Klipp här

Direktflytt till annan lägenhet
I samband med renoveringarna får du förtur till lediga lägenheter i Rikshems
övriga bestånd i Umeå. För att få förtur behöver du godkänna renoveringen
samt skicka in den här blanketten. Du söker själv bostäder via Mina sidor på
rikshem.se genom att registrera dig som sökande
Namn

Personnummer

Ev. namn på medsökande

Personnummer på ev. medsökande

Gatuadress

Lägenhetsnummer

Telefon

E-post

Eventuella kommentarer:

Observera att detta enbart är en intresseanmälan för direktflytt till annan lägenhet i Rikshems bestånd i Umeå,
du söker själv bostäder via Mina sidor på rikshem.se
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Klipp här

Begäran om ersättning
Namn
Lägenhetsnummer						Lägenhetsstorlek
Gatuadress
Postnummer						Ort
Telefon
E-post
Min bank						Clearingnummer
Kontonummer
Jag begär ersättning för följande, vänligen kryssa i nedan:
		

Jag har flyttat själv

		

Rikshem har beställt flyttfirma åt mig (ingen flyttersättning betalas ut vid detta alternativ).

		
		

Flytt av fast telefon/internet, kostnad.............................kr
Bifoga kvitto.

		
		

Tillfällig eftersändning av post, kostnad.............................kr
Bifoga kvitto.

Eventuellt meddelande till Rikshem:
(Fortsätt på nästa sida om raderna inte räcker till.)

Jag intygar att uppgifterna ovan är korrekta
Namnteckning							Ort/datum
Ifylld blankett skickas per post till: Rikshem AB, Hovrättsgatan 5, 903 25 Umeå
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Eventuellt meddelande till Rikshem (forts):
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Klipp här

Kom-ihåg-lista
inför renoveringen
Klipp ut listan och sätt upp den på
kylskåpet! Kryssa för alla avklarade
förberedelser inför renoveringen för
att vara säker på att du inte glömt bort
något.
Skriv under och skicka in godkännandebrev
(detta är viktigt oavsett om du väljer att svara ja eller nej)
Välj hur flytten ska gå till
Börja packa i god tid
Kolla upp hemförsäkring
Flytta fast telefonabonnemang och internet
Anmäl tillfällig adressändring
Spara tidplanen och håll reda på viktiga datum

Egna anteckningar:
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Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.
Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i
utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt
boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och
AMF Pensionsförsäkring AB. Läs mer på rikshem.se
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rikshem.se

Kontakt
Växel: 010-70 99 200
Rikshem AB
Hovrättsgatan 5
903 25 Umeå
rikshem.se

