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VÄLKOMMEN TILL  

ELITTRUPPEN 

 KOM IHÅG ATT… 

Adressändra 

Skaffa hemförsäkring 

Nyckelhämtning  
Nycklarna till lägenheten hämtas och kvitteras ut på 

Riksbyggen, Gillbergagatan 35. 

 

Legitimation skall uppvisas (fullmakt erfordras av ombud).  

Extra nycklar hämtas via rekvisition. 

Öppettider: Måndag-torsdag: 07:00-16:30, Fredag: 07:00-16:00. 

 

Kod för inpassering 
Nedan kod använder du för att komma in i entrén: 

0562 

 

Digital bopärm 
Via länken nedan hittar du information som berör din lägenhet: 

https://www.riksbyggen.se/hyresratter/elittrupperna-boparm/  

 

Felanmälan 
Eventuella fel och brister som uppstår i lägenheten, trapphus eller andra 

utrymmen skall anmälas på 0771-860 860, dygnet runt.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.riksbyggen.se/hyresratter/elittrupperna-boparm/


 

 

Hyra 
Ingår: Värme, kallvatten och grundutbud av TV-kanaler. 

Ingår inte: El, varmvatten (IMD, individuell mätning och debitering), 

bredband (fiber via Telia). 

 

Utrustningen som Telia har i lägenheten ska alltid vara kvar i lägenheten vid 

avflyttning. 

 

Uppsägningstid 
Uppsägningstiden på lägenheten är 3 månader. 

 

Tvättanläggningar 
Gemensam tvättstuga finns i anslutning till alla fyra trapphus. 

 

Diskmaskin/Tvättmaskin/Köksfläkt 
I badrummet är det förberett för tvättmaskin. Tvättmaskin får köpas av 

hyresgästen själv. Installation ska utföras av behörig person. 

I köket finns det plats för diskmaskin. Diskmaskin får köpas av hyresgästen 

själv. Installation ska utföras av behörig person. 

Spiskåpa finns i samtliga lägenheter. 

 

Miljörum 
Miljörummet ligger i anslutning till gården. Hushållsavfall i nedgrävd 

behållare nära fastigheten. 

 

Förråd 
Ett förråd per lägenhet (ca 1-3kvm).  

Förråd finns i källare och på vind. 
 

Garage 
Uthyrningen av garageplats sköts av ett externt bolag. 

Samtliga platser är oreserverade vilket innebär att du inte kan hyra en specifik 

plats som är din egen, men du är alltid garanterad en plats. 

Platsen kostar 900kr/mån. 

Följ länken nedan för att boka upp din plats: 

https://hyra.apcoa.se/garage/map 

Lösen: Bataljonsgatan! 

 

Cykelrum 
Cykelrum finns i källare, i anslutning till garage. 

 

Loftgång/trapphus 
Cyklar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphus eller på loftgång. 

Detta för att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten vid eventuell brand eller annan akut 

situation. 
 

https://hyra.apcoa.se/garage/map

