Egna förändringar i lägenheten
Ytskikt
Du har rätt att själv renovera lägenhetens yta på egen bekostnad. Det är
dock viktigt att det utförs fackmannamässigt och att förändringen håller
sig inom ramarna för vad som anses rimligt. Tänk på detta vid val av
färger och mönster. Om förvandlingen blir för extrem eller inte är utförd
fackmannamässigt kan du bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungAlla
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Planlösning
Att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp fast
vägg är inte tillåtet. Som hyresgäst har du inte rätt att göra öppningar
i befintliga väggar eller öppna upp valv mellan olika rum. Kontakta ditt
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installationer ska överlåtas till en behörig elektriker. Oavsett vilken typ av
installation du planerar att göra, kontakta ditt lokala områdeskontor för att
få godkännande. Tänk på att alla maskiner som installeras av dig måste
även täckas av din försäkring.
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förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar
på ditt konto dagen före förfallodagen, alternativt dagen före sista
bankdag i månaden. För att ansluta dig till autogiro behöver vi ett
skriftligt medgivande från dig. Ladda ner autogiroblanketten från
vår hemsida, fyll i och returnera till dit lokalkontor. Det är endast
den person som står på kontraktet som kan anmäla sig för
autogiro från sitt bankkonto. Anmäl dig gärna även för E-faktura
när du betalar via autogiro. På så vis får du ett meddelande i din
internetbank om vilken summa som kommer dras från ditt konto.
Informationen går också att få under Mina sidor på Balder.se.
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