
DE OLIKA AVTALSFORMERNA INOM 
FÖRNYELSEPROJEKTET I GAMLA STAN

Idag finns det två olika avtalsformer att välja på när man ska skriva kontrakt för 
inflyttning till en lägenhet i Gamla stan*

Kontraktsformer, vänd sida*Gäller för fastigheterna 701 till 710

Vid flytt inom Platens bestånd efter första informationsmötet men innan start av renovering   
utgår även då 1 månadshyra (hyran innan höjning) som ersättning. 

Vid flytt utanför Platens bestånd utgår ingen månadshyra som ersättning.

ROTKONTRAKT MED BESITTNINGSSKYDD OCH UNDERTECKNAT HYRESGÄSTINTYG

HYRESUPPTRAPPNING
Avtalet ger rätt till en hyresupptrappning på den nya hyran, istället för full hyra från dag ett.

• År 1: 50% av hyresökningen läggs på hyran
• År 2: Full hyra

Hyresgästintyget ger dig rätt till:
• Evakueringslägenhet under tiden för renoveringen  
 där möbler och el ingår
• Lån av 6 st flyttkartonger.
• Hyresupptrappning
• Ersättning efter återflytt. Ersättningen utgörs av  
 en månadshyra (hyran vid tiden för renoverings- 
 start) och utbetalas som rabatt på hyresavin.

Får hyresgästen en evakueringslägenhet med lägre 
hyra än vad man betalar för sin egen återbetalas 
mellanskillnaden på hyrorna vid återflytt.

Kravet för att få denna avtalsform är att man skriver under hyresgästintyget i samband med 
kontraktsskrivningen. Väljer man inte att skriva under hyresgästintyget vid kontraktsskrivning får man 
skriva ett kontrakt utan besittningsskydd.

Intyg som förklarar de hyreshöjande åtgärder vi ska göra i lägenheten. Hyresgäst måste godkänna 
detta med underskrift för att vi ska få rätten att gå in och utföra åtgärderna. Om hyresgäst motsätter 
sig intyget och inte skriver under leder det till att vi tar upp ärendet i hyresnämnden.

HYRESGÄSTINTYG
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Vid uppsägning inför renoveringen finns ingen rätt 
att bo kvar i lägenheten.

Hyresgästen sägs upp minst 3 månader innan plane-
rad byggstart men har full rätt att skriva på ett nytt 
hyreskontrakt på befintlig lägenhet. För att kunna 
skriva kontrakt måste du uppfylla de krav vi har för 
att bli godkänd som vår hyresgäst

Väljer hyresgäst att skriva nytt kontrakt på lägen-
heten måste detta ske innan renoveringen startar i 
lägenheten. 

Hyresgästen har inga rättigheter till någon form av 
boendealternativ eller ersättningar då de sägs upp. 
Däremot kan hyresgäst vid mån av plats få hyra en 
evakueringslägenhet av Platen men då betalas full 
hyra på lägenheten + 15% möbeltillägg. El ingår i 
evakueringslägenheten under hyrestiden.

Väljer hyresgästen att flytta tillbaka till sin renove-
rade lägenhet är det full hyra direkt.

KONTRAKT UTAN BESITTNINGNINGSSKYDD

Kontraktet innebär:
• Inget besittningsskydd
• Ingen evakueringslägenhet under tiden för renoveringen
• Ingen hyresupptrappning, det är full hyra från dag ett
• Ingen ersättning efter renoveringen
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