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 Sidan 1/  1صفحه 

 سکونت در خانهٴ کرايی

 رهنمود و توصيه ها برای شما که در خانه کرايی زندگی ميکنيد
 

 Sidan 2/  2صفحه 
 در اين جزوه رهنمود و توصيه های مفيد برای شما که در خانه کرايی زندگی ميکنيد تدوين شده اند. 

در اين جزوه آنچه که از مسئوليت های شما و آنچه که از مکلفيت های صاحب خانه است، راهنمايی برای اينکه چطور از 
اپارتمان خود به بهترين وجه نگهداری کنيد و ساير مطالب که هنگام زيستن گروهی از مردم در يک ساختمان بايد در نظر گرفته 

 شوند، توضيح داده شده است.

 Sidan 3/  3صفحه 

 طالب مهمی که بايد در نظر گرفته شوندم
 اين از مکلفيت های اجاره دهنده است که اپارتمان در وضع مطلوب و قابل سکونت باشد. •
 شما مکلف هستيد اپارتمان تحت تصرف خود را مراقبت و نگهدارى نماييد و کرايه را هر ماه به موقع پرداخت کنيد. •

 کرايه را در زمان مقرر آن پرداخت کنيد
اينکه کرايه به موعد تعيين شده آن پرداخت شود حائز اهميت است. شما کرايهٴ ماه بعدی را حد اقل تا اخرين روز رسمی هر ماه 

 تاديه می کنيد.

اگر شما کرايهٴ خانه را بر وقت پرداخت نکنيد ممکن است قرارداد خانه خود را از دست بدهيد. اگر شما از دليلی در راستای 
 به مشکل روبرو شويد بايد به زودترين فرصت اجاره دهنده خود را در جريان بگذاريد. پرداخت کرايه 

مشوره! بسياری از مردم فکر می کنند که تاديه از طريق آتوجيرو يا فاکتور اليکترونيکی شيوه پرداخت نسبتاً راحت تر است. در 
 تماس شويد. صورت نياز به اطالعات بيشتر در اين مورد با کارکنان شرکت مسکن به

 کليد های خود را کنترل کنيد
هنگام کوچ کشی به اپارتمان يک تعداد کليد ها در اختيار تان قرار داده ميشوند. عالوه بر کليد های اپارتمان معموالً کليد های 

ها درست بوده و عليحده برای دروازه عمومی، اتاق لباسشويی و تحويل خانه دريافت خواهيد کرد. اطمينان حاصل کنيد که کليد 
تعداد آن صحيح باشد. منظم نگهداشتن کليد ها از مکلفيت های شخصاً شما است. به خاطر بسپاريد که کليد های تان اشياء با 

 ارزش به شمار می روند.

 زنگ خطر حريق خود را امتحان کنيد
ت دهد. اجاره دهنده بايد اطمينان يک زنگ خطر آتش سوزی ميتواند زندگی شما و ديگران را در صورت وقوع آتش سوزی نجا

حاصل کند که منزل تان با يک زنگ خطر آتش سوزی مجهز بوده ولی شما بايد خودتان امتحان کنيد که آيا زنگ کار ميکند يا 
که  خير. با فشار دادن دکمه امتحان آنرا بطور باقاعده بيازماييد. اين خصوصاً در حالتی مهم است که شما به مسافرت رفته باشيد
 امکان دارد بتری آن طی اين مدت تمام شده باشد. اگر زنگ خطر آتش سوزی کار نمی کند با شرکت مسکن به تماس شويد.

 فراهم آوری بيمهٴ خانه 
اينکه يک بيمه خانه داشته باشيد حائز اهميت است. بيمه خانه می تواند در صورت وقوع حادثه در اپارتمان يا آسيب به اسباب تان 

از لحاظ اقتصادی تحت تحفظ قرار دهد. بطور مثال در صورت وقوع آتش سوزی شما می توانيد از بيمهٴ خانه جبران  شما را
 خسارت به اسباب که در آتش سوزی تلف شده باشند، بدست بياوريد.

به شما زمينه همينطور بيمهٴ خانه می تواند در صورتی که شخصاً شما باعث يک حادثه سنگين بطور مثال آتش سوزی شويد، 
 آرامش خاطر و نانگرانی را مساعد سازد.
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 بخش عمده بيمهٴ های خانه شامل پوشش دزدی و پوشش مصارف حقوقی نيز می باشند.

مشوره! يک لست اشياء باارزش را بنويسيد و اين اشياء را نيز عکسبرداری نماييد که اين امر در اثنای درخواست احتمالی جبران 
 ه تسهيل ايجاد نمايد. شايد بدرد تان خورد

 Sidan 4/  4صفحه 

 مواظب اپارتمان خود باشيد
 شما مکلف هستيد تا اپارتمان تان را خوب نگهدارى کنيد. لهذا شما بايد امور قرار ذيل را باقاعده انجام دهيد:

 پاک کردن فيلتر هواکش آشپزخانه •
 دور کردن موی و کثافات از آب رو تشناب •
 يخ زدگی فريزر و يخچال •
 پشت داش و يخچالپاک کردن  •
 کنترل و پاک نمودن هواکش های اپارتمان •

 گزارش بالفاصله خرابی يک امر بسيار مهم است
اگر متوجه شويد که بطور مثال تراوش آب صورت گرفته است يا اپارتمان تان دچار حشرات موذی شده است، بايد هر چه زودتر 

ممکن است شما در صورتيکه از خرابی فوراً گزارش ندهيد، مکلف به با صاحب خانه به تماس شويد. در قسمت بعضی آسيب ها 
 پرداخت جبران گرديد.

اگر متوجه شويد که يک خرابی قرار است به مشکالت جدی و اضطراری راه يابد، عموماً يک شماره تيلفون نوکريوال وجود 
ط بگيريد. از شرايطی که در مورد اپارتمان شما داشته می باشد که می توانيد در طی اوقات شب و روز های رخصتی با آن ارتبا

 صدق می کند آگاهی حاصل نماييد.

مشوره! شمارهٴ های مهم تيلفون را در موبايل خود نگهداريد و يا يک لست شماره های مهم را در يک جای مناسب در اپارتمان 
 خود نصب کنيد تا در صورت لزوم دسترس به آن آسان باشد.

 سدود شود چه کاری بايد انجام دهم؟اگر پايپ فاضل آب م
اگر پايپ فاضل آب مسدود شود می توانيد در قدم نخست آنچه را که حايل شده است، دور کنيد. در صورت عدم موفقيت با شرکت 
مسکن ارتباط بگيريد و به زودترين فرصت خرابی را در جريان بگذاريد. بمنظور پاکسازی پايپ فاضالب هرگز از مواد کيميايی 

 بطور مثال آب قليايی استفاده نکنيد.

 دور کردن موی و ساير کثافات بطور باقاعده از آب رو در تب و دستشويی از مسئوليت های شماست.

 آيا اجازه دارم در اپارتمان تغييرات بوجود بياورم؟ 
منظور نمايد. اگر شما می  اگر شما می خواهيد شخصاً اپارتمان را مرمت و نوسازی کنيد بايد صاحب خانه اول اين امر را

خواهيد اپارتمان را رنگ کنيد و يا کاغذ ديواری را تبديل کنيد بايد اين کار به نحوه مسلکی انجام شود و تغييرات نبايد افراطی و 
 يد.از حد و اندازه گذشته باشند. در صورت تذبذب با صاحب خانه صحبت کنيد. در اين صورت بايد مواد الزم را خودتان تهيه کن

شما اجازه داريد بمنظور نصب و آويزان کردن اسباب و لوازم تا حدی در ديوار ها و سقف سوراخ کنيد اما ترجيحاً پيشاپيش از 
صاحب خانه بپرسيد زير اگر اين عمل به شکل نادرست انجام شده باشد و يا بيش از حد سوراخ ايجاد شده باشند، احتمال دارد شما 

 رديد. بدون اجازه صاحب خانه نبايد در تشناب سوراخ کنيد.مکلف به پرداخت جبران گ

 آيا می توانم چراغ ها و ساير لوازم در اپارتمان خود را شخصاً تبديل کنم؟
 برخی از کار ها را می توانيد خودتان انجام دهيد ولی بشرطيکه مهارت الزم را داشته باشيد. 

 شما اجازهٴ داريد:
 تبديل کنيد چراغ ها و چراغ های مهتابی را •
 دوشاخه برق و فيوز ها را تبديل کنيد •
 چراغ ها را محل های خشک وصل و تبديل کنيد •
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اگر فيوز عمومی، ساکت برق يا تجهيزات ثابت نياز به تبديلی يا ترميم داشته باشد بايد به شرکت مسکن به تماس شويد. هنگام 
 د.تنصيب تجهيزات برقی بايد هميشه به يک برقی فنی مراجعه کني

 مشوره در مورد تنظيف
 ساختمان های سويدن طوری ساخته شده اند که بايد در زمستان گرم باشند و از اين رو آسيب پذير در مقابل رطوبت می باشند.

وقتی آپارتمان را نظافت می کنيد بايد از آب آنقدر زياد استفاده نکنيد. هيچ گاه آب را روی سطح زمين نريزيد! از خشک نگه 
 مام کف ها و ساير سطوح خانه اطمينان حاصل کنيد. کردن ت

 آپارتمان مجهز با هواکش ها بوده که هوای مرطوب را خارج ميکنند. لذا ضروری است تا هواکش ها در طول سال باز باشند.

 Sidan 5/  5صفحه 
 

 اگر وقوع تراوش آب را کشف کنيد بايد به زودترين فرصت با صاحب خانه به تماس شويد.

 Sidan 6/  6صفحه 

 کرايه نشينان در يک بالک رهايشی مسئوليت محل های مشترک را بعهده دارند.همه 

 Sidan 7/  7صفحه 

 نزاکت را مراعات کنيد
 بيشتر حائز اهميت است.  07.00الی  22.00مراعات کردن نزاکت بين ساعات 

 برای خودداری از ايجاد مزاحمت به همسايگان بايد نکات ذيل را مد نظر بگيريد:

صدا در دهليز های زينه به آسانی از ديوار ها می گذرد و دويدن، بازی و کوبيدن و به زور بسته کردن دروازه ها به  •
 آسانی موجب مزاحمت به ديگران می شود.

 بعنوان يک کرايه نشين شما مسئول هستيد که مهمان های تان مزاحم همسايگان نشوند. •
 ا استريو تا حدی که نامناسب و از حد باال باشد، خودداری کنيد.از بلند کردن صدای تلويزيون، کامپيوتر ي •
 طی ساعات  شب از سوراخ کردن يا ميخ زدن در ديوار اجتناب کنيد. •
 مهمانی گرفتن خوشايند است ولی لطفا همسايگان تان را پيشاپيش مطلع سازيد. •

 
شما دچار مزاحمت شويد، در قدم نخست  شما حق داريد از راحت و آرامش خاطر در منزل خود برخوردار باشيد. اگر .1

 با همسايه مزاحمت کننده خود به تماس شويد.
 اگر همسايه تان باز هم از مزاحمت دست نکشد، با شرکت مسکن ارتباط بگيريد. .2
اگر مزاحمت از حد زياد باشد و شب هنگام يا روز رخصتی صورت بگيرد، می توانيد به نوکريوال جلوگيری از  .3

ه شرکت مسکن، اگر چنين خدمات موجود باشد، و يا در موارد بسيار جدی به پوليس به تماس شويد. مزاحمت مربوط ب
خود را معرفی کنيد، آدرس و شمارهٴ تيلفون خود و آنچه که رخ داده است و نيز شخصی که مزاحم شما می شود، را در 

 ميان بگذاريد.

 شود قرارداد خانه خود را به مخاطره می  اندازد.کرايه نشينی که مکرر موجب مزاحمت به همسايگان خود می 

 يک جهان سپاس که کالسکه اطفال را در دهليز زينه ايستاد نمی کنيد!
 دهليز زينه يک راه تخليه است و بايد فارغ نگهداشته شود تا در وقت ضرورت راه برای کارکنان سازمان خدمات نجات باز باشد.

 يا بايسکل ها را هيچ گاه در دهليز زينه يا دهليز عمومی قرار ندهيد.بنا بر اين کالسکه اطفال، بوت ها 

همچنان بايد از گذاشتن خريطه های کثافات، موبل يا ساير اشياء در جای ها ياد شده خودداری کنيد که اين امر به دهليز های 
 زيرزمينی و بيرون تحويل خانه نيز صدق می کند.
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 وه بر بی نظمی و راه بندان موجب وقوع حريق گردد.عدم رعايت از اين امر ممکن است عال

 مشوره! بالک تان شايد دارای يک تحويلخانه مخصوص برای کالسکه اطفال باشد. در اين مورد از صاحب خانه خود بپرسيد.

 مقررات اتاق لباسشويی
از اتاق لباسشويی استفاده کنيد بايد از قبل از تاق لباسشويی همراه با همسايگان خود مشترکاً استفاده می کنيد. وقتی که قرار باشد 

 وقت تعيين کنيد. اوقات تعيين شده را مراعات کنيد. 

 بعد از اينکه لباس های خود شستيد بايد اتاق را خوب پاک کنيد. 

 آيا اجازهٴ دارم حيوانات خانگی را در اپارتمان نگهدارم؟
 تحرير نشده باشد. ولی نکات آتی را مد نظر بگيريد:بلی، اجازه داريد بشرطيکه چيز ديگری در قرارداد خانه 

 حيوانات را بدون نظارت رها نکنيد. •
 سگ ها را هميشه در داخل منطقه مسکونی بسته نگهداريد. •
اطمينان حاصل کنيد که سگ ها و پيشک ها موجب پخش آلودگی در منطقه خصوصا در نزديکی محل بازی اطفال  •

 نشوند.

 قه بندی کنيدزباله های خود را درست طب
از اينکه زباله های خود را در کجا بيندازيد، آگاهی حاصل نماييد. مجالت و بسته بندی ها را جداگانه تفکيک کنيد. بسته بندی های 

شيشه يی، فلزی، پالستيکی و کاغذی بايد در کثافتدانی های جداگانه انداخته شوند. گاهی اوقات بايد پسمانده های غذايی نيز طبقه 
 شوند. بندی

اين فوق العاده مهم است که زباله های خطرناک از قبيل بتری ها، مواد کيميايی و آالت برقی را با ساير زباله ها ايله نکنيد بلکه 
 بايد در کثافتدانی های مخصوص شان انداخته شوند. 

برای اين منظور نشانی  زباله های ضخيم بطور مثال موبل شکسته، را می توان در بعضی شرايط در محل های مخصوص که
 شده می باشند، ترک کرد. 

 در مورد مقررات رايج در بالک تان از صاحب خانه بپرسيد.

 

 Sidan 8/  8صفحه 

 سواالت و جوابات

 کرايهٴ خانه شامل چه چيزهای می باشد؟
بشرطيکه در قرارداد اجاره تان چيز ديگری تحرير نشده باشد کرايهٴ خانه اکثراً شامل همه موارد به جز مصارف برق می باشد. 

 عموماً کرايهٴ خانه تان مصارف مرکز گرمی، آب رسانی، دفع زباله ها، تنظيف دهليز ها را در بر می گيرد. 

 آيا می توانم اپارتمان خود را با ديگری تبديل کنم؟
تبادله موافقت نمايد. در برخی موارد ممکن است کميته امور اجاره  بلی، اگر يک قرارداد دست اول داشته باشيد و صاحب خانه با

 يک تبادله را منظور کند حتی اگر صاحب خانه پاسخ منفی دهد.

 قبل از ترک اپارتمان بايد چه مواردی در نظر گرفته شوند؟
ه اکثرا يک لست کارها که بايد اپارتمان بايد قبل از تحويل کليد های اپارتمان خوب صحيح پاک و مرتب ساخته شود. صاحب خان

در قسمت پاک کاری هنگام کوچ کشی انجام دهيد، به شما می سپارد. اگر اپارتمان درست پاک نشده باشد احتمال دارد شما بعدا 
 وادار به پرداخت مصارف نظافت شويد.
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صورت وجود نقص يا استهالک بيش از  قبل از اينکه شما از اپارتمان کوچ کنيد، صاحب خانه اپارتمان را معاينه می نمايد. در
 حد عادی در اپارتمان ممکن است مکلف به پرداخت جبران خسارت گرديد.

 تا چه مدت زمان می توانم در اپارتمان زندگی کنم؟
 يک قرارداد خانه می تواند برای مدت زمان محدود باشد و يا دايمی باشد. از روی قاعده اصلی کرايه نشين دست اول به اصطالح

 از حق تصرف برخوردار می باشد.

اين بدان معناست که شما اصوالً حق داريد تا مدت زمانی که خواسته باشد در اپارتمان زندگی کنيد بشرطيکه صاحب خانه دارای 
 داليل قوی در حق فسخ قرارداد نداشته باشد.

 آيا می توانم اپارتمان خود را به کسی ديگر به اجاره بدهم؟
حب خانه موافقت نمايد. دليل برای اجاره دادن اپارتمان در دست دوم می تواند عبارت باشد از اينکه بطور بلی، بشرطيکه صا

مثال قرار باشد شما در منطقه ديگری به کار يا تحصيل خواهيد پرداخت و يا می خواهيد زندگی مشترک با همزيست خود را 
اجاره بدهيد، احتمال فسخ قرارداد تان وجود دارد. به خاطر بسپاريد که بيازماييد. اگر اپارتمان را بدون اجازه صاحب خانه به 

اگرچه کسی ديگر در اپارتمان تان زندگی ميکنند شما بعنوان کرايه نشين دست اول مسئوليت برعهده داريد که کرايه خانه 
 پرداخت شود و همسايگان تان به مزاحمت مواجه نشوند.

 تغيير بدهم؟ هنگام نقل مکان آدرس خود را چگونه
هنگام نقل مکان بايد آدرس جديد خود را به اداره ماليات بطور رايگان اطالع دهيد. اگر ميخواهيد که تا مدتی پست تان بطور 
اتوماتيک به آدرس جديد تان (توزيع انتقالی) ارسال گردد، مصارف اضافی را متحمل خواهيد شد. اعالم انتقال و درخواست 

 انجام دهيد. www.adressandring.seرا می توانيد در وبسايت تغيير آدرس،  توزيع انتقالی پسته

 اگر خواهان نقل مکان باشم، از اپارتمان خود چطور کناره گيری کنم؟
شما بايد قرارداد اجاره را هميشه بطور کتبی فسخ کنيد. بعد از فسخ قرارداد تا يک مدت معيين مکلف به پرداخت کرايه منزل 

اين را دورهٴ فسخ قرارداد می گويند. مدت آگهی فسخ قرارداد در قرارداد اجاره تان درج می باشد. بطور مثال اگر  خواهيد بود
جوالی از بين می رود و شما مکلف به پرداخت کرايه  31اپريل جواب کنيد، قرارداد معموالً بتاريخ  24شما اپارتمان را بتاريخ 

 تا اين تاريخ خواهيد بود.

 داريد با کمال ميل با شرکت مسکن ارتباط بگيريد. اگر پرسشی 
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