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Uthyrningspolicy 

Detta är de kriterier som måste uppfyllas för att få hyra en lägenhet bos 
Munkforsbostäder: 

 
• Du måste vara över 18 år. 
• Du skall ha ok referenser från tidigare hyresvärd. 
• Bor du hos oss kontrolleras att boendet fungerat på ett tillfredstäl-

lande sätt. 
• Du skall ha en fast disponibel inkomst, stor nog att långsiktigt kunna 

betala din hyra. 
• Du skall inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skul-

der. 
• Före avtalsskrivning gör vi alltid en kreditkontroll där vi gör en be-

dömning av din betalningsförmåga. 

Kommunal förtur 
Vi underlättar för olika kommunala förvaltningar att hitta bostäder till sina 
kunder/klienter. Avtal upprättas där ömsesidiga spelregler framgår. Exempel 
på avtal är de som gäller bostadssociala kontrakt och boende för kommun-
placerade flyktingar/ensamkommande flyktingbarn. 

Uppsägningstider 
Tre månaders uppsägning gäller alltid utom vid: 
• Dödsfall, en månad. 
• Flytt till kommunalt äldreboende, en månad. 
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