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Välkommen til Heka! 
Till följd av en omorganisering av Helsingfors stads bostadsegendom är Helsingfors stads bostäder Ab din 
hyresvärd från och med den 1 oktober 2022. 
 
Hyresavtalet eller rutinerna för boende förändras inte 

Ditt nuvarande hyresavtal förblir i kraft som sådant även efter bytet av hyresvärd. 

Bankkontot för hyresbetalningen ändras 

Framöver ska du betala hyra till Helsingfors stads bostäder Ab:s bankkonto med 
kontonummer FI08 1426 3000 1083 71.  

Hyrans belopp och referensnummer ändras inte. Vi kommer att skicka nya hyresfakturor för år 
2022 inom kort. Om FPA betalar din hyra direkt till hyresvärden ska du genast kontakta FPA. 

E-faktura och direktbetalning 

Om du betalar din hyra med e-faktura eller som direktbetalning ska du ta i bruk                       
e-faktura/direktbetalning på nytt via din bank. Välj Helsingfors stads bostäder Ab som 
fakturerare. 

E-fakturering och direktbetalning fungerar inte ännu i oktober. Betala hyran för oktober 
manuellt till ovan nämnda konto. 

Från och med förfallodagen för november fungerar e-fakturorna och direktbetalningen igen 
som normalt, bara du har gjort ändringen i nätbanken eller på bankens kontor senast den     
14 oktober 2022. 

Till det här brevet har vi också bifogat ett meddelande om att förfallodagen för hyran ändras. Från och med 
början av nästa år är förfallodagen för hyran den 4:e dagen i månaden. 
 
Mer information om boendet inom Heka finns på hekaoy.fi/asoyasunnot 
 
Om du har frågor om bytet av hyresvärd ska du kontakta kundtjänsten för Hekas As Oy -bostäder. Från och 
med början av oktober kan du meddela om fel i din bostad som hör till hyresvärdens ansvar på följande sätt: 
 
E-postadress: asiakaspalvelu.asoyasunnot@hekaoy.fi 
 
Kundtjänstens telefonnummer 09 5767 4000 betjänar mån–fre kl. 09–11 
 
Kundtjänstkontoret på Viborgsgatan 2, 00510 Helsingfors, betjänar endast enligt tidsbokning. Boka tid per 
telefon eller e-post. 
 
Hälsningar, 
Helsingfors stads bostäder Ab 
 

http://www.hekaoy.fi/
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Meddelande om ändrad förfallodag 
 

Du är hyresgäst i en bostad där hyresvärden fram till den 30 september 2022 är Oy Helsingin 
Asuntohankinta Ab.   

Till följd av en omorganisering av Helsingfors stads bostadsegendom övergår din hyresbostad från 
och med den 1 oktober 2022 i Helsingfors stads bostäder Ab:s, det vill säga Hekas, ägo.  

I ditt hyresavtal anges förfallodagen som månadens 2:a dag, i enlighet med lagen om hyra av 
bostadslägenhet.  

För invånarna i Hekas hyresbostäder är förfallodagen för hyran månadens 4:e dag. 

Därför ändras förfallodagen för din hyra och är månadens 4:e dag från och med den 1 januari 
2023. Om månadens 4:e dag infaller under ett veckoslut eller en helgdag, är hyrans förfallodag 
påföljande vardag.  

Om du godkänner ändringen av förfallodagen behöver du inte göra någonting.  

Om du inte godkänner ändringen ber vi dig kontakta vår hyresövervakning senast den 31 oktober 
2022 per telefon på nummer 09 5767 4000 eller per e-post på adressen 
asiakaspalvelu.asoyasunnot@hekaoy.fi.    

 

Med vänlig hälsning 

Helsingfors stads bostäder Ab 
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