�أن ت�سكن
يف �شقـة �إيجـار

Arabiska

معلومات
مهمة ون�صائح
لكل املقيمني يف
�شقة �إيجار

َج َّمعنا يف هذا الكت ّيب معلومات ون�صائح مهمة
لكل من يقيم يف �شقة م�ست�أجرة� .ستجد هنا �شرحاً
ملا ت�شمله م�سئوليتك وما ت�شمله م�سئولية مالك
العقار و�أف�ضل �سبيل لالعتناء ب�شقتك وغري ذلك
من �أمور جديرة بالتنبه �إليها عند �سكن كثري من
النا�س معاً.
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معلومات مهمة
ب التوقف عندها
يج

• يتحمل مالك العقار م�سئولية كون ال�شقة يف حالة جيدة
وميكن ا�ستخدامها.
• تتحمل �أنت م�سئولية االعتناء و�سداد الإيجار يف الوقت
املحدد كل �شهر.

�سدد الإيجار يف الوقت املحدد

من املهم �سداد الإيجار يف الوقت املحدد.
وت�سدد الإيجار عن ال�شهر القادم
يف موعد �أق�صاه �آخر يوم عمل من كل �شهر.
و�إذا مل ت�سدد الإيجار يف الوقت املحدد ،فقد
تفقد عقد الإيجار اخلا�ص بك .ولذلك ينبغي لك
االت�صال مبالك العقار اخلا�ص بك ب�أ�رسع وقت
�سبب ما �سيت�سبب يف م�شاكل تخ�ص
ممكن �إذا كان ٌ
ال�سداد.
ن�صائح! الكثريون يرون �أنه املريح �سداد الإيجار عن طريق ال�سحب املبا�شر �أو الفاتورة الإلكرتونية.
حتدث مع �أحد موظفي �شركة الإ�سكان �إذا احتجت ملزيد من املعلومات عن هذا الأمر.

ت�أكد من مفاتيحك

تدبري
ت�أمني منزيل

ت�ستلم عندما تنتقل �إىل ال�شقة عدد ًا من املفاتيح.
وحت�صل يف الغالب بالإ�ضافة على مفاتيح ال�شقة
على مفاتيح �أخرى لبوابة العمارة وغرفة غ�سيل
املالب�س وامل�ستودع.
ت�أكد من �أنك ح�صلت على املفاتيح ال�صحيحة
و�أن العدد �صحيح� .أنت تتحمل م�سئولية املحافظة
على هذه املفاتيح� .ضع يف اعتبارك �أن املفاتيح هي
�أ�شياء ثمينة.

اخترب جهاز �إنذار احلريق لديك

ب�إمكان جهاز �إنذار احلريق �أن يحمي
حياتك وحياة الآخرين يف حالة ن�شوب احلريق.
ويتحمل مالك العقار م�سئولية �ضمان وجود جهاز
�إنذار حريق يف �شقتك ولكن يجب عليك اختبار
�أنه يعمل .اختربه بانتظام عن طريق ال�ضغط على
زر االختبار .وهذا ذو �أهمية خا�صة �إذا كنت قد
م�سافر ًا لكون البطارية قد تكون نفدت.
ات�صل ب�رشكة الإ�سكان �إذا كان جهاز �إنذار
احلريق ال يعمل.

من املهم �أن يكون لك ت�أمني منزيل.
�إذ ب�إمكانه �أن يحميك ماليا �إذا وقع
�شيء ل�شقتك �أو ممتلكاتك .و�إذا ن�شب
على �سبيل املثال حريقٌ فيمكنك عن
طريق الت�أمني املنزيل احل�صول على
تعوي�ض عن الأ�شياء التي تعر�ضت
للتلف يف احلريق.
كما ب�إمكان الت�أمني املنزيل �أن ي�شكل
�أمان ًا �إذا ت�سببت يف �رضر ج�سيم ،على
�سبيل املثال �إ�رضام حريق.
معظم الت�أمينات املنزلية ت�شمل �أي�ضا
احلماية من ال�رسقة
واحلماية القانونية.

ن�صائح!

اكتب قائمة بالأ�شياء الثمينة التي
متتلكها والتقاط �أي�ضاً ال�صور لها.
فهذا قد يي�سر عليك يف حالة تقدميك
لطلب التعوي�ض.
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اعتني ب�شقتك

تتحمل م�سئولية االعتناء ب�شقتك .ولهذا ف�أنت بحاجة للآتي بانتظام:
 Pتنظيف ُم َر ّ�شح/فيلرت مروحة املطبخ.
� Pإزالة ال�شعر والأو�ساخ من بالوعة اال�ستحمام.
� Pإزالة اجلليد من الرباد والثالجة.
 Pنظف خلف ا َمل ْوقِد/البوتوجاز والرباد.
 Pافح�ص ونظف فتحات التهوية يف ال�شقة.

الإبالغ عن الأعطاب مبا�شر ًة �أمر مهم

ات�صل مبالك عقارك ب�أ�رسع وقت ممكن �إذا اكت�شفت مث ًال :ت�رسب مياه �أو �إذا �أ�صيب البيت بالآفات.
هناك بع�ض الأ�رضار التي قد يجب عليك �سداد التعوي�ض عنها �إذا مل تبلغ عن ال�رضر مبا�رشة.
ويوجد يف العادة رقم خفارة خا�ص ميكنك االت�صال به يف امل�ساء �أو عطلة نهاية الأ�سبوع �إذا
اكت�شفت عطب ًا يت�سبب يف م�شاكل ُمل َِّحة .تعرف على ما الذي ي�رسي بخ�صو�ص �شقتك.
ن�صائح! احتفظ ب�أرقام الهواتف املهمة على هاتفك املحمول �أو قم ب�إعداد قائمة يف مكان جيد
يف ال�شقة بحيث تكون يف متناول يدك عند احلاجة.

ماذا �أفعل �إذا ان�سدت البالوعة؟

�إذا ان�سدت البالوعة لديك فيمكنك �أو ًال حماولة �إزالة ال�شيء العالق .و�إذا مل يكن ذلك ممكن ًا
فعليك االت�صال ب�رشكة الإ�سكان والإبالغ عن العطب ب�أ�رسع وقت .ال ت�ستخدم �أبد ًا �أي
م�ستح�رض كيميائي ،مثل الغ�سول ،لتنظيف البالوعة.
وتتحمل �أنت م�سئولية �إزالة بقايا ال�شعر وغريها من النفايات من ال�صمام ال�سفلي
للبانيو واملغ�سل بانتظام بني احلني والآخر.

هل يحق يل �أن �أعدل بال�شقة؟

ن�صائح
لتنظيف املنزل

تُبنى املنازل يف ال�سويد لتكون دافئة
يف ف�صل ال�شتاء وقد تكون بالتايل
ح�سا�س ًة للرطوبة .وعندما
تنظف ال�شقة فيجب عليك عدم
ا�ستخدام �أكرث من حاجتك من املاء.
ال ت�سكب املاء �أبد ًا على الأر�ضية!
واحر�ص على �أن ت�صبح جميع
الأر�ضيات و�سائر الأماكن جافة.
وبال�شقة �صمامات للتخل�ص من
الهواء الرطب .ولذلك ،ف�إنه من
املهم �أن تبقى ال�صمامات
مفتوحة على مدار ال�سنة.
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�إذا كنت ترغب يف جتديد ال�شقة فيجب �أن يوافق مالك العقار �أو ًال على ذلك .و�إذا
كنت ترغب يف دهان اجلدران �أو ل�صق ورق جدران فيجب القيام بهذا على نحو
حمرتف ،على �أال يكون التغيري وا�سع النطاق جد ًا .حتدث مع مالك العقار �إذا
كنت حمتار ًا .وتقع م�سئولية توفري املواد يف هذه احلالة عليك �أنت.
و ُي�سمح لك� ،إىل حد ما ،بحفر الثقوب يف اجلدران والأ�سقف لتعليق
الأ�شياء .ولكن حتقق �سلف ًا من مالك العقار ،لكونك قد ت�صبح م�سئو ًال عن
التعوي�ض يف حالة القيام بالعمل على نحو مغلوط �أو �إذا كان عدد الثقوب
كبري ًا جد ًا .ال ُي�سمح لك يف احلمام بحفر �أي ثقوب دون موافقة مالك العقار.

هل ُي�سمح يل بتبديل امل�صابيح بنف�سي
وغريها من امللحقات الكهربائية يف
�شقتي؟

بع�ض الأمور ميكنك القيام بها بنف�سك ،ولكن يجب
�أن تكون على معرفة مادا تفعل .ويحق لك:
•تبديل امل�صابيح وم�صابيح النيون
•تغيري املقاب�س والفيوزات
•تو�صيل وا�ستبدال امل�صابيح يف الأماكن اجلافة.
�إذا كان مِقالد ال�ضوء �أو املخرج الكهربائي
باجلدار �أو التمديدات الثابتة بحاجة لال�ستبدال �أو
الت�صليح فعليك االت�صال ب�رشكة الإ�سكان.
ا�ستعن دائم ًا بكهربائي م�ؤهل لدى �إجناز
التمديدات الكهربائية.

ات�صل مبالك
عقارك ب�أ�سرع
وقت ممكن �إذا اكت�شفت
ت�سرب مياه!
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جميع امل�ست�أجرين
يف املبنى ال�سكني
يتحملون معاً م�سئولية
الأماكن العامة.
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ا�ضهر
االحرتام

مراعاة الآخرين �أمر ذو �أهمية خا�صة بني ال�ساعات  22:00و  07:00من �أجل عدم �إزعاج
جريانك� ،ضع يف االعتبار الآتي:
دو هذا
•عند ال�سالمل يو�صل ال�صوت ب�سرعة .ي�شكل الرك�ض واللعب و�إغالق الأبواب �صوت ُم ٍ
م�صدر �إزعاج .وانتبه �أي�ضاً �أنك تتحمل بو�صفك �ساكناً م�س�ؤولية عدم �إزعاج �ضيوفك للجريان.
•�ضبط م�ستوى �صوت تلفزيونك �أو كمبيوترك �أو ال�سترييو اخلا�ص بك.
•جتنب حفر الثقوب �أو دق امل�سامري يف اجلدار يف وقت مت�أخر من امل�ساء.
•عقد احلفالت �أمر لطيف ،ولكن ُيرجى �إبالغ جريانك يف مت�سع من الوقت.

ميكنني امتالك حيوانات �أليفة يف
ال�شقة؟

ا شـركـة
إلسكان

ad
Bost
a
föret

 .1ومن حقك �أن تنعم بالهدوء � .2إذا مل يتوقف اجلار
على �أي حال عن �إزعاجك -
وال�سكينة يف منزلك .و�إذا
فات�صل ب�رشكة الإ�سكان.
تعر�ضت للإزعاج فعليك يف
املقام الأول االت�صال مبن
يزعجك من اجلريان مبا�رشةً.
امل�ست�أجر الذي يتكرر منه �إزعاج
جريانه ُمهدد ب�إنهاء عقد �شقته.

نعم� ،إذا كان عقد الإيجار ال ين�ص
خفارة
على غري ذلك فهذا م�سموح به.
ا
إلزعاج
تنبه �إىل:
•ال تدع احليوانات دون �إ�رشاف عليها.
أبق الكالب دائم ًا مربوطة داخل املنطقة
•� ِ
ال�سكنية.
•احر�ص على �أن الكالب والقطط ال تو�سخ
� .3إذا كان الإزعاج �شديد ًا يف
املنطقة ،بالأخ�ص بالقرب من مالعب الأطفال.
�إحدى الليايل �أو عطلة نهاية
الأ�سبوع فب�إمكانك االت�صال
بخدمة خفارة الإزعاج التابعة
ل�رشكة الإ�سكان �إذا ُوجدت �أو
يف احلاالت ال�شديدة بال�رشطة
مبا�رشةً� .أخربهم عن ا�سمك
وعنوانك .ورقم هاتفك وما الذي
يجري ومن الذي يزعجك.

�شكر ًا لك لعدم و�ضعك عربة الأطفال
يف منطقة ال�سالمل!

ال�سالمل �سبيل الإخالء ويجب الإبقاء عليها فارغة
كي تتمكن خدمات الإنقاذ من الو�صول �إىل هدفها
�إذا لزم الأمر.
ولهذا فال ي�صح تخزين عربات الأطفال �أو
الأحذية �أو الدراجات الهوائية يف منطقة ال�سالمل
�أو املدخل .وكذلك �أكيا�س القمامة �أو الأثاث
�أو غريها من الأ�شياء .وهذا ينطبق �أي�ض ًا على
ممرات البدروم وخارج املخازن.
بالإ�ضافة �إىل �أنها متتلئ باملهمالت وي�صعب ن�صائح! هل هناك يا ترى خمزناً لعربات
التحرك فيها ،فقد تزيد من خطر ن�شوب احلريق .الأطفال يف عمارتك؟ ا�س�أل مالك عقارك.

قواعد غرفة غ�سيل املالب�س

تتقا�سم غرفة الغ�سيل مع جريانك .وعندما تنوي
ا�ستخدام غرفة الغ�سيل فعليك حجز موعد �سلف ًا.
وعليك احرتام املواعيد املحجوزة.
نظف املكان بعناية بعد فراغك من الغ�سيل
واترك غرفة الغ�سيل كما تريد �أن تراها.

افرز قمامتك فرز ًا �صحيحاً

تعرف على مكان الإلقاء مبهمالتك.
ال�صحف واملعلبات يجب فرزها على
حدة .العلب الزجاجية واملعدنية،
البال�ستيكية والورقية تو�ضع يف
حاويات خا�صة .ويجب يف بع�ض
الأحيان فرز النفايات الغذائية كذلك.
النفايات اخلطرة مثل البطاريات
واملواد الكيميائية والأجهزة
الكهربائية من الأهمية مبكان
�أال ت�ضعها بني النفايات الأخرى بل
يف احلاويات املحددة خ�صي�ص ًا .ميكن
�أحيان ًا و�ضع النفايات ال�ضخمة ،مثل
الأثاث التالف ،يف �أماكن خا�صة على �أن
تكون وقتها ُم َع ّلمة لهذا الغر�ض.
ا�س�أل مالك عقارك ع ّما ي�رسي
بخ�صو�ص عمارتك.
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ما لذي ي�شمله الإيجار؟

ي�شمل الإيجار عاد ًة كل �شيء ما عدا
كهرباء املنزل .ما مل ين�ص عقد الت�أجري
على خالف ذلك فعليك �سداد تكلفة
التدفئة واملياه وجمع القمامة وتنظيف
ال�سالمل من خالل �إيجارك.

كم من الوقت يحق يل �أن �أ�سكن
يف ال�شقة؟

ميكن لعقد الإيجار �أن يكون لفرتة
ت�أجري حمدودة �أو ي�رسي حلني �إ�شعار
�آخر .وكقاعدة عامة ،فتتمتع بو�صفك
م�ست�أجر ال�شقة املبا�رش ميا ُيعرف
بحماية احليازة ()besittningsskydd
وهذا يعني �أنه يحق لك من حيث املبد أ�
البقاء يف ال�شقة ما �شئت و�إذا �أ�سباب
قوية جد ًا تدعو لإنهاء العقد.

وماذا ميكن �أن تكون �أ�سباب
�إنهاء العقد؟

�أ�سباب �إنهاء العقد قد تكون �سوء
ت�رصفك بو�صفك م�ست�أجر ًا وذلك من
خالل الإزعاج �أو عدم االعتناء بال�شقة
�أو عدم �سدد الإيجار يف الوقت املحدد �أو
ت�أجري ال�شقة من الباطن دون احل�صول
على �إذن .كما قد توجد �أ�سباب �أخرى
لإنهاء العقد ،مثل هدم البيت �أو �إخ�ضاعه
لإعادة بناء �شاملة.

هل ميكنني ا�ستبدال �شقتي
ب�شقة �أخرى؟

نعم� ،إذا كنت �صاحب عقد ا�ستئجار
�شقة مبا�رش ومالك العقار وافق على
اال�ستبدال .ويف بع�ض احلاالت ميكن
للجنة الإيجار املوافقة على اال�ستبدال
حتى �إذا كان مالك عقارك قد رف�ض.

هل ميكنني �إيجار �شقتي لأي
�شخ�ص �آخر؟

نعم ،يف حال موافقة مالك العقار على
ذلك� .أ�سباب ت�أجري ال�شقة ل�شخ�ص
�آخر قد تكون على �سبيل املثال �أنك
�ستدر�س �أو تعمل يف مدينة �أخرى �أو
تريد جتربة العي�ش كمتعاي�ش بدون
زواج� .إذا �أجرت �شقتك بدون �إذن مالك
العقار فمن املمكن �أن ُينهى عقدك� .ضع
يف اعتبارك �أنك من يتحمل م�سئولية �أن
الإيجار يجري �سداده و�أن اجلريان ال
يتعر�ضون للإزعاج حتى لو كان
هناك �شخ�ص �آخر يقيم يف �شقتك.

كيف ميكنني �إنهاء عقد �شقتي
�إذا �أردت االنتقال؟

ينبغي دائم ًا �أن تنهي عقد الإيجار
كتابي ًا .ويجب عليك اال�ستمرار يف �سداد
�إيجار ال�شقة خالل فرتة حمددة.
و ُي�سمى هذا بفرتة �إ�شعار الإنهاء .فرتة
�إ�شعار الإنهاء اخلا�صة بك واردة يف عقد
الإيجار.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا قدمت �إ�شعار
الإنهاء اخلا�ص بال�شقة يف  24ني�سان/
�أبريل ف�إن العقد ينتهي عاد ًة يف 31
متوز/يوليو وعليك �سداد الإيجار حتى
ذلك احلني.

علي التنبه �إليه
ما الذي يجب ّ
قبل مغادرة ال�شقة؟

يجب تنظيف ال�شقة بعناية فائقة قبل
�إرجاعك املفاتيح .ويوزع مالك العقار
يف العاد ِة قائم َة تفق ٍد تخ�ص التنظيف
النهائي ميكنك االلتزام بها .و�إذا مل
تكن ال�شقة نُظفت مبا فيه الكفاية فقد
تتحمل تكاليف التنظيف الحق ًا .ويجري
مالك العقار قبل انتقالك معاين ًة لل�شقة.
ويف حالة وجود �أ�رضار �أو ن�سبة غري
عادية من االهرتاء يف ال�شقة ،فقد ت�صبح
ملزم ًا ب�سداد تعوي�ض.

كيف �أجري تغيري العنوان
عند االنتقال؟

يجب عليك عند االنتقال �إبالغ عنوانك
اجلديد �إىل م�صلحة ال�رضائب.
 هذا �أمر جماين� .إذا كنت ترغب يف �أنُيعاد �إر�سال الربيد تلقائي ًا خالل فرتة
من الزمن �إىل عنوانك اجلديد (حتويل
بريد) فعليك �سداد تكلفة �إ�ضافية.
وميكنك الإبالغ عن االنتقال وطلب
حتويل الربيد على موقع
( )Svensk Adressändringلتغيري
العنوان.www.adressandring.se ،
ات�صل ب�شركة الإ�سكان اخلا�صة
بك �إذا كان هناك �شيء �آخر تود
اال�ستف�سار عنه.
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أ��سئلة و�أجوبة

