
 

Du som är hyresgäst, 

 

Vi vet att många av er har eller kommer att ha kontakt med era enskilda fastighetsägare och 

vi rekommenderar er att så fort som möjligt ta ett konstruktivt samtal. Vi har alla målbilden 

av en levande och välkomnande stadskärna och det har din fastighetsägare också – nu måste 

vi hitta lösningar tillsammans. 

 

Fastighetsägarna kommer att göra en individuell bedömning för varje hyresgäst eftersom det 

ser olika ut för olika branscher och företag. På samma sätt har de olika fastighetsbolagen 

också olika förutsättningar och beroende av storlek, ägarstruktur och liknande ser ramar och 

möjlighet att ta beslut om hjälp olika ut. Det går inte att jämföra sig med grannen och därför 

vill vi hjälpa dig att förbereda dig inför dialogen med din hyresvärd. 

 

Här kommer några punkter för dig att tänka på inför samtal med din hyresvärd: 

 

 Förhandla med konstruktivt perspektiv. 

 Kommunikation med respekt för båda parter är oerhört viktigt. 

 Diskutera lösningar i närtid, vi vet inte när förutsättningarna ändras. 

 Berätta vilka besparingsåtgärder som redan gjorts. 

 Troligtvis vill din fastighetsägare ha någon form av underlag som visar förändringar i 

likviditet eller försämrat kassaflöde. Det kan även vara klokt att ta med lite historik, då 

detta kan vara intressant för din fastighetsägare för att denna ska kunna bedöma 

påverkan på er verksamhet. 

 Vilka ytterligare besparingsåtgärder kommer ni att genomföra? 

 Vilka marginalsänkande åtgärder har gjorts och kommer att göras (rea, erbjudanden)? 

 Fundera ut ett förslag som kan accepteras av både dig och din hyresvärd 

 Bättre att betala något än ingenting 

 Föreslå längre kredittid 

 Föreslå Trappstegshyra med mindre belopp nu & högre belopp längre fram 

 Ge & Få 

 Du behöver akut lösning och hyresvärden behöver långsiktigt en bra hyresgäst, dvs 

försök även visa på en livskraftighet, ett engagemang och en vilja att fortsätta driva 

vidare ditt företag även på sikt. 

 Om ni kommer överens om en lösning, se till att få den nedtecknad i skrift. 

 

 

Lycka till! 


