
VÄLKOMMEN 
TILL DIN LOKAL



Försäkring
Vid inbrott, brand eller om olyckan är framme är det 
viktigt att ha en försäkring tecknad för lokalen. Som kund 
kan du bli ersättningsskyldig för skador i fastigheten.
Kontrollera med försäkringsbolaget att din försäkring 
är giltig och att försäkringsbeloppet passar ditt behov. 
Tänk på att kolla så att försäkringen även gäller från 
tillträdesdagen, det vill säga när avtalet börjar gälla.

Elavtal
Om lokalen du hyr har ett elabonnemang behöver du 
teckna ett elavtal. Du väljer själv leverantör och avtals-
form. För det fasta nätet behöver du kontakta det lokala 
energi-/nätbolaget och teckna avtal.

Telefon/IT/datasystem
Kom ihåg att se över datasystem och nätverk i samband 
med flytten – kanske kan ditt nuvarande system flyttas 
till din nya lokal? Hur lång tid tar det i så fall innan 
flytten är genomförd och uppkopplingen är tillgänglig? 
Ska ni ha trådlöst eller fast nätverk?

Fundera över vilket telefonabonnemang du ska ha och 
antal linjer. Internetanslutningen ser olika ut i olika fast-
igheter. Kontakta din förvaltare om du har frågor som 
gäller uppkopplingen i din lokal.

Adressändring
Glöm inte att adressändra till din nya lokal i god tid 
innan inflyttning.

INFÖR INFLYTTNING 
I DIN NYA LOKAL
När du flyttar in i din nya lokal är det viktigt att du i god tid kontaktar följande leverantörer.

Tack för att du har valt Balder. I denna broschyr har vi samlat nyttig 
information och goda råd som kan vara bra att tänka på vid inflyttning.  
 
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande ditt avtal 
eller något i din lokal. 

Vi hoppas att du ska trivas i din nya lokal!

SERVICEANMÄLAN TILL BALDER SKER VIA:
mitt.balder.se eller via vår kundservice på telefon 0774 - 49 49 49.

VÄLKOMMEN 
TILL BALDER



Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighets koncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i 
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Stor britannien. Med en diversifierad portfölj erbjuder 
Balder bostäder, kommersiella fastigheter och nyproduktions projekt i huvudstäder och andra större 
städer. Genom att vara en långsiktig och stabil ägare skapar Balder attraktiva och trygga områden 
för människor att bo och göra goda affärer i. Som en av de största fastighetsförvaltarna i Sverige kan 
vi erbjuda dig ett brett utbud av lokaler, till exempel kontor, rum eller arbetsplatser på kontorshotell, 
butiker, restauranger eller kaféer, industrilokaler, lager eller förråd.

balder.se  |  Parkgatan 49, 411 38 Göteborg
0774 - 49 49 49  |  kundservice@balder.se

Säkerhet
Se över säkerheten i din nya lokal. Vilken typ av lås- och 
larmsystem krävs. Hur kan du skydda din verksamhet 
och era tillgångar på bästa sätt. 

Vilka lösningar är lämpliga i just din lokal? Vi 
rekommenderar alltid att rådråga ditt försäkringsbolag 
gällande vad som gäller för just din verksamhet.

Skyltning och andra trycksaker
Fundera över hur du planerar att marknadsföra verk-
samheten på plats. Önskar du disponera byggnadens 
fasad eller annan yta för skyltexponering och kom-
munikation, sker detta enligt överenskommelse med 
fastighetsägaren. 

Ett tips är att redan innan flytten beställa nya visitkort, 
brevpapper och skyltar för att få en så bra och smidig 
uppstart som möjligt.

Mitt Balder
Som hyresgäst hos oss har du tillgång till mitt.balder.se, 
här kan du registrera dina serviceärenden. 

Behöver du hjälp med något i din lokal eller önskar 
anmäla ett eventuellt fel kan du göra det på Mitt Balder 
när som helst på dygnet. På Mitt Balder kan du även 
se status på dina ärenden och se ärendehistorik ett 
år tillbaka. Informera din fastighetsförvaltare om vilka 
personer som ska ha tillgång till Mitt Balder.

Hyran
Betalning erläggs enligt avtal och ska ske senast den 
sista vardagen före kvartalets början. Första hyran ska 
vara betald innan tillträde till lokalen. Enklaste sättet att 
betala hyran är genom e-faktura, för mer information 
kontakta din förvaltare.

En hållbar flytt
Passa på att skänka de saker du inte önskar att flytta 
med dig till din nya lokal till välgörenhetsorganisationer 
eller återvinning. Tillsammans bidrar vi till ett mer 
hållbart samhälle.






