Trivselregler
Som hyresgäst hos oss har du både rättigheter och skyldigheter. För att
alla våra hyresgäster skall trivas och känna sig hemma behöver alla visa
ömsesidig hänsyn. Om du och dina grannar känner till dessa trivselreg
ler, och handlar efter dem, blir boendet trivsamt för alla.

Förskottsbetalning

• Mellan klockan 22.00 till 08.00 ska ljudnivån hållas på en lägre nivå.
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•

Om du vill grilla gör du det på gården, os från grillning på balkonger
kan vara störande för dina grannar och även innebära en brandfara.

•

Att placera blomlådor på utsidan av balkong- eller altanräcke är
vackert, men kan innebära livsfara för dina grannar eller människor
nedanför. Det är därför förbjudet att hänga sådana föremål på räcket.
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Inbetalning
Det finns olika sätt att betala hyran och du väljer själv vilket sätt du
föredrar att tillämpa:


Autogiro – Enkelt, tryggt och alltid i tid! Autogiro innebär att din
hyresinbetalning sker automatiskt från ditt bankkonto på
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 Efaktura
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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