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Kort om Hyresgästföreningen
 Vår verksamhetsidé:

Hyresgästföreningen arbetar för att
alla ska ha rätt till en god bostad till en
rimlig kostnad.
Vi skapar ett bättre boende för dagens
och morgondagens hyresgäster.
Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar
upp och driver engagemang.

Ett tryggt boende där människor
och samhälle utvecklas.

Kommunikation ska genomsyra allt
Bra kommunikation ska
genomsyra allt vi gör, från
planering till vardagliga
möten. Kommunikation är
således inte bara
information, utan också en
process som integreras i all
verksamhet och i alla
kontaktytor.

Klarspråk är vårdad enkel och
begriplig svenska
Från ÖS till alla:
 Juridiska mallar och följebrev
 Workshop för jurister, ärendehandläggare och kommunikatörer
 Skrivhandledning
 Fråga juristen på nya webben
 Språkrådets ”Att skriva bättre”

Skrivandets tre faser

tänka

skriva

bearbeta

Var personlig
 Använd direkta
uppmaningar
 Du-tilltal smittar
(liksom byråkratsvenska…)
 Använd vanligt språk
och vardagliga ord
 Svara på läsarens frågor

Hitta verben i substantiven
Förhandling har begärts för Er fastighet. Bolagets
yrkande är i genomsnitt 6.8 %, från 1 april.
Din hyresvärd har begärt att få förhandla med oss
om 2011 års hyror. Bolaget vill höja hyrorna med i
genomsnitt 6,8 procent.

Välj vanliga ord
Undvik
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Rubricerade hyresgäst har sedan
länge (även för förre ägaren)
påtalat att det mindre
duschrummet är fuktskadat och i
behov av åtgärder: troligen efter
läckage från ovanliggande
lägenhet. Taket är mögelangripet
och det ska ha uppmätts för höga
fuktvärden äveni golvet. Det
luktar dessutom illa och olika
fuktdjur invaderar duschrummet
som familjen ändå har stort
behov av att bruka. Vi uppmanar
er att snarast åtgärda
fuktproblemen i det lilla
duschrummet.
Hyresgästen har även påtalat att
ventilationen ...

Som ombud för Liisa
Littunen uppmanar vi er
att snarast åtgärda
fuktproblemen och
ventilationen i hennes lilla
duschrum, samt sänka
hennes hyra för perioden
hon har haft problem.
Liisa Littunen har sedan
länge påtalat att det mindre
duschrummet är fuktskadat
och i behov av åtgärder.
Fuktskadan beror på ...

Huset som jag bor i ska säljas.
Kan köparen säga upp mig?
Vid försäljning av hyresfastighet följer
skriftliga hyresavtal automatiskt med till
köparen. Muntliga hyresavtal måste
komma till köparens kännedom på något
sätt, antingen genom upplysning från
säljaren eller att köparen får kännedom
om det på annat sätt. I egenskap av
hyresgäst har du besittningsskydd till din
bostad om du har förstahandskontrakt.
Det innebär att om hyresvärden säger
upp hyresavtalet har du rätt till
förlängning utom i vissa speciella fall, till
exempel om det är fråga om ett en- eller
tvåfamiljshus, som inte hyrs ut
affärsmässigt, och köparen vill bosätta
sig i lägenheten. Om hyresvärden säger
upp hyresavtalet och du inte vill flytta
måste hyresvärden vända sig till
hyresnämnden för att få frågan prövad.

Nej, du har rätt att bo kvar. När ett
hyreshus säljs följer skriftliga
hyresavtal automatiskt med till
den nya ägaren. Ett muntligt
hyresavtal gäller också, men bara
om den nya ägaren får reda på
hyresavtalet på något sätt. Till
exempel genom att säljaren talar
om vilka hyresgäster som har ett
muntligt avtal.

Om du blir uppsagd från
lägenheten ska du skriva till
värden och säga att du vill bo
kvar. Då måste värden gå till
hyresnämnden och få tillstånd att
säga upp dig.
Om du är medlem hos oss kan vi
hjälpa dig att hävda din rätt att bo
kvar i lägenheten. Ring oss på
0771-443 443 eller skicka e-post.

Hur har det gått?
 Enklare än väntat, alla hjälps åt

 Utbildningar även för förtroendevalda
 Används konsekvent i juridiska verksamheten,
utåtriktad kommunikation och i opinionsbildning

 Resning i Högsta domstolen
 Nytt intranät på klarspråk
(Josefin Moback)

 Ingen klarspråkskristall…
 Fräscha upp på egen hand med
Språkrådets ”Att skriva bättre”
på webben.

