
Förvaltningsnämnden 
för Sveaborg 
Förvaltningstjänster 

 

  1 (3) 

 
 

 
 

Lägenhet uthyres 
En justrenoverad bostad att hyra finns att söka hos Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Bostadens 
storlek är cirka 102 m2 och den finns på Stora Östersvartö på adressen Sveaborg C76 lgh 11. 

Uppgifter om hus 
Kasernen byggdes som en officerbostad under åren 1840-1841. Huset var en del av ett omfattande 
projekt för att bygga kaserner, militära kök och sjukhus för att förbättra försvaret i Sveaborg. 

Uppgifter om lägenhet 
 
Address  Sveaborg C76 lgh 11 
Rumantal   2 rum + kök + hall + garderob + badrum + wc 
Rumshöjd   340 cm 
Loft  Höjd 90 cm (ligger ovanpå garderoben, badrum och wc) 
Yta   Cirka 102 m2 
Våning   2/2 
Hiss  Nej 
Uppvärmning   Fjärrvärme/vattenvärmebatterier 
Eldspis  Ej i bruk 
Ventilation  Mekaniskt frånluftsystem 
Väggytor  Målade 
Takytor  Målade  
Golvytor  Lackerad trä 
Köksutrustning Elspis/ugn, spishuva, kyl och frys, plats för 60 cm diskmaskin 
Badrum + WC Kaklat golv, kaklade väggar, handdukstork, plats för 45 cm tvättmaskin,  
 separat WC 
Förvaringsutrymmen Låsbar lager i källaren, låsbar kylrum och plats för cyklar/lekutrustning i den 

andra byggnaden (C75) 
Bastu  I den andra byggnaden (C75) 
Tvättstuga  I de andra byggnaderna (C83 och C62) 

 
Annat  Endast hushåll med 2-3 personer beaktas vid valet. 
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Hyra och uthyrningsvillkor  

Hyra/m2  15,51 €  
Hyra/månad  1 582,02 €  

Vattenavgift  Vattenmätare i lägenheten, faktureras efter konsumtion.  
 
Garanti  Innan hyresförhållandet inleds ska hyresgästen lämna  
  en garanti motsvarande två månadshyror till hyresvärden. Garantin  
  betalas enligt de referensbankgirouppgifter som hyresvärden angett.  
  Vi tar inte emot garantin som bankdeposition eller betalningsförbindelse.  
 
Försäkring  Hyresgästen ska teckna en hemförsäkring för bostaden som bl.a.  
  täcker vattenläckor som orsakas av hyresgästens eget agerande. 

Hyresgranskning Lägenhetens hyra justeras årligen 3 %. Första hyresgranskningen är 
1.3.2022. 

Rökning  Rökning är förbjudet i lägenheten och i byggnadens övriga lokaler. 

Husdjur  Det är tillåtet att hålla ett skäligt antal husdjur i bostäderna (t.ex. högst två 
hundar eller katter). 

Instruktion för ansökan  

Ansökan skickas per brev till förvaltningsnämnden för Sveaborg (adress Förvaltningsnämnden för 
Sveaborg/kundservice Sveaborg C40, 00190 Helsingfors) eller lämnas i förvaltningsnämndens postlåda 
(på dörren på byggnaden C40). Ansökan kan också skickas per e-post till adressen 
vuokralaiset@suomenlinna.fi. Pappersblanketten kan vid behov hämtas från förvaltningsnämnden vid 
Sveaborgs kontor på adressen Sveaborg C40 (boka tid på förhand per telefon på numret 0295 338 430 
eller per e-post på adressen vuokralaiset@suomenlinna.fi). 

Ansökningstiden går ut den 26 juli 2021 klockan 8:00. Ansökan ska fyllas i noggrant. Försenade, 
bristfälliga eller slarvigt ifyllda ansökningar behandlas inte. Vi tar endast emot bilagor som vi begärt. 
Personer som bor i samma hushåll kan endast lämna in en ansökan, som man ansöker med till bostaden 
som nämns i detta meddelande.  

Mellan lämpliga sökande genomförs en utlottning. Den valda meddelas per e-post om 
bostadstilldelningsbeslutet när beslutet har gjorts. En anmälan kommer att läggas upp på 
förvaltningsnämndens hemsida när lägenheterna har distribuerats och tagits emot. 
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Mer information 

Hyresgäster kan flytta in i lägenheten tidigast den 1 augusti 2021. Lägenheten måste tas emot senast 
den 1 september 2021 eller enligt separat överenskommelse. 

Mer information om bostäderna ges av Kirsti Ängeslevä, ställföreträdare för disponenten, tfn 0295 
338 341. Ni kan också kontakta oss per e-post på adressen vuokralaiset@suomenlinna.fi. 

Personuppgifterna i ansökan registreras i förvaltningsnämnden för Sveaborgs  
ansökningssystem för hyresbostäder. Man kan se registerbeskrivningen på förvaltningsnämndens 
webbsidor på adressen www.slhk.fi samt på förvaltningsnämndens kontor på adressen Sveaborg C40.  
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