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Information från SNB 9 mars 2020

Hyresjusteringar 2020

Smålands nations bostäder och Hyresgästföreningen har förhandlat fram
ett nytt avtal om hyressättning som började gälla den 1 jan 2020.

Vår nya hyresmodell beaktar ett antal viktiga förutsättningar för respektive
bostad, såsom bostadstyp, storlek, eget eller delat kök/pentry, egen/delad
toalett och dusch.

Hyresgäster som flyttat in 1 januari 2020 eller senare
För nya hyresgäster har den nya hyresmodellen tillämpats från och med 1
januari 2020. Den hyra som står i kontraktet gäller tillsvidare – det sker
alltså ingen höjning nu.

Hyresgäster som flyttat in 2019 eller tidigare
För hyresgäster som flyttat in 2019 eller tidigare sker en successiv
anpassning till den nya hyresmodellen.  Vi har med Hyresgästföreningen
förhandlat fram ett avtal som innebär att ingen höjning gjordes 1 januari,
utan dessa hyror höjs 1 april 2020. Höjningarna blir olika för olika bostäder
och de är i intervallet 0-3,4 %.

Din nya hyra kommer att framgå av hyresavin för nästa kvartal som
kommer till dig inom kort.

Vänliga hälsningar

SNB Styrelse 

 

Rental adjustments 2020

Smålands Nations Bostäder and Hyresgästföreningen has negotiated a
new agreement for the rent regulations that will come into
effect on 1 January 2020.
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Our new rental structure takes into account a number of important
conditions for each housing, such as housing type, size, own or shared
kitchen/kitchenette, own/shared toilet and shower.

Tenants who moved in on 1 January 2020 or later
For new tenants, the new rental structure has been applied from 1 January
2020. The rent that is stated in the contract is valid until further notice –
 so there is no increase at this time.

 
Tenants who moved in 2019 or earlier
For tenants who moved in 2019 or earlier, a gradual adjustment will be
made to the new rental structure. We have negotiated with
Hyresgästföreningen an agreement which means that no increase was
made on 1 January, but theese rents will be increased on 1 April 2020.
The increases will be different for different housing and are in the range 0-
3.4%.

Your new rent will appear in the rent receipt for the next quarter which will
be with you shortly. 

 

Best regards

SNB board

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder, Kastanjegatan 1 C: 1004, 223 59 Lund

För att avregistrera dig från nyhetsbrevet - unsubscribe from this newsletter - klicka här.
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