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Ansvarsfördelningstabell för bostäderna 
Hekas As Oy bostäder 
I ansvarsfördelningstabellen nedan ser du vilka delar av bostaden samt underhålls- och 
reparationsuppgifter som hör till bostadsbolagets ansvar, vilka som Heka ansvarar för och vilka 
delar och uppgifter som invånaren ansvarar för. Även ansvaret för underhålls- och 
reparationskostnader fördelas enligt tabellen. 

Som hyresgäst har du en skyldighet att ta hand om hela bostaden och alla utrymmen som hör till 
den, såsom förrådet och balkongen eller gården som hör till bostaden. Du måste också omedelbart 
anmäla skador på bostaden till Heka samt fel och brister, vars reparation Heka ansvarar för. Du är 
skyldig att ersätta sådant som söndrats och andra skador som du orsakat avsiktligen eller genom 
ditt vårdslösa agerande, även om den skadade delen av bostaden hör till Hekas underhålls- och 
reparationsansvar. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för skadeersättning för reparationskostnaden 
av dylika skador. 

Som huvudhyresgäst ansvarar du även för skador som orsakas av dina familjemedlemmar, 
underhyresgäster och gäster.  

Den här ansvarsfördelningstabellen gäller endast Hekas As Oy bostäder. För ansvaret i 
vanliga Heka-bostäder följs Hekas ansvarsfördelningstabell. 

  BOSTADSBOLAG HEKA BOENDE 
KONSTRUKTIONER       
Yttertak X     
Översta bjälklag, bottenbjälklag, mellanbotten X     
Yttervägg, väggar, pelare och bjälkar X     
Väggar: på insidan bland annat målning   X   
Balkonger (ytterväggar och yttersidor) X     
Balkonger (renhållning)     X 
Värme- och vattenisolering X     
        
DÖRRAR       
Lägenhetens ytterdörr, balkongens yttersta dörr X     
Lägenhetens mellandörr, balkongens inre dörr   X   
Brevinkast, ytterdörrens namnskylt och dörrklocka X     
Extra nycklar     X 
Dörröga, säkerhetslås     X 
Tätning av innerdörr till lägenhetens balkong   X   
Smörjning av gångjärn och lås på lägenhetens 
dörrar     X 

https://www.hekaoy.fi/sites/default/files/inline-files/Heka_vahingonkorvaushinnasto_0.pdf


 BOSTADSBOLAG HEKA BOENDE 
FÖNSTER       
Fönsterbågar och -karmar: underhåll X     
Tätning av fönster     X 
Fönsterglas: tvätt och skötsel     X 
Persienner: underhåll och rengöring     X 
Gardinfästen     X 
Smörjning av fönsterspärr     X 
        
FASTA MÖBLER OCH ANORDNINGAR       
Skåp och skrubbar: målning/reparation   X   
Gardinstång     X 
        
VATTENARMATURER OCH 
AVLOPPSANORDNINGAR       
Badkar och tvättställ   X   
Vattenkranar X     
Toalettens spolanordning (vattenbehållare) X     
Toalettstol X     
Tvättmaskinens vattenkran och blandare X     
Tvättmaskinens vattenslang, inklusive anslutning 
och delar     X 
En årlig ordentlig inspektion av slangar och 
anslutningar     X 
Vatten- och avloppsrör X     
Vattenlås och golvbrunnar:        
- reparation och förnyelse X     
- vattenarmaturer och golvbrunnar: rengöring     X 
- tvättställens vattenlås: rengöring     X 
- duschdraperier, tvättställets proppar   X 

Rumstemperaturens grundjustering X     
Värmeelementens ventiler X     
        
VENTILATION       
Ventilationens grundjustering X     
Rengöring av ventilationskanaler och rökkanaler X     
Utloppsventiler: reparation och förnyelse X     
Utloppsventiler: rengöring     X 
Filter för ventilationen: rengöring (även spiskupa)     X 

 

 

 

 

 

 



 BOSTADSBOLAG HEKA BOENDE 
ELTEKNISKA SYSTEM       
Strömdistributionscentral (proppskåp) X     
Strömbrytare och eluttag X     
Säkring, ljusrör och lampor     X 
Kylskåp, frys   X   
Spis, gasspis och ugn   X   
Tvättmaskiner     X 
Bastuaggregat   X   
Byte av stenar i aggregat     X 
Rengöring och avfrostning av kylskåp och 
frys     X 
Rengöring av spis och ugnens lampa     X 
Brandvarnare och dess batterier     X 
Månatlig testning av brandvarnaren     X 
Testning av jordfelsbrytare     X 
Antenn- och dataanslutningskablar, 
skarvsladdar     X 
        
PÅ UTSIDAN AV LÄGENHETEN       
Reparation av förrådsutrymmen X     
Städning av förrådet som hör till lägenheten     X 
Värmeuttag för bilar X     
Namnskyltar och informationsskyltar X     
Gårdsområden: gräsmatta, gränsstaket, 
gårdstak X     
Gårdsområde som är avgränsat till 
bostaden:       
- gårdsterrassens renhållning och 

prydlighet     X 
- skötsel av planteringar och gräsmatta     X 

        
DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM       
Telefonnät, allmän kabeldragning X     
Fasta uttag för datakommunikation och 
telefon X     
        
ANTENNSYSTEM       
Centralantennanordningar X     
Antennuttag X     
Uttagens täcklock X     

 


