Hyran
Förskottsbetalning
Alla hyresgäster betalar hyran förskottsvis senast den sista bankdagen i
varje månad. Enligt hyreslagen innebär detta till exempel att hyran för
april måste vara betald senast den sista vardagen i mars.
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Informationen går också att få under Mina sidor på Balder.se.
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