
!!!
Söka bostad !
Jonas: Hej Ricardo! 

Ricardo: Hej! 

Jonas: Jag tänkte fråga, jag håller på att söka lägenhet nu. Hur hittade 

du din lägenhet eller hur fick du den? 

Ricardo: Jag ställde mig i kö för att kunna få en lägenhet. Ja, det tog 
ett tag men till slut fick jag min lägenhet. 

Jonas: Jaha, så det är ett förstahandskontrakt då? 

Ricardo: Ja! Det är förstahandskontrakt och ibland måste man vänta 

länge, ibland kan man ha lite tur kanske. Man behöver inte vänta så 

länge.  

Jonas: Och. Grattis, var roligt! Men jag har hört att det är ganska svårt. 

Har du några andra tips?  

Ricardo: Ja, man ställer sig så klart i en kö för att få förstahandskontrakt 

men sen under tiden om man inte har någonstans att bo så kan man 

söka andrahandskontakt. Problemet är att det kan bli lite dyrare ef-

tersom folk kan höja priset rejält för en hyra i andra hand. Så, men vad 

kan man göra? Ibland måste man det.  

Jonas: Tack så hemskt mycket för tipsen! Då ska jag göra det!  

Ricardo: Tack! Lycka till!  

!



Nya ord !
att söka  leta; försöka hitta 

 ex. Jag är gravid och behöver en större lägenhet så 

jag söker en ny lägenhet. 

att ställa sig i kö   att registrera sig i ett system för att 

samla poäng och få en hyreslägenhet; 

 ex. Jag ställde mig i kö hos bostadsförmedlingen.  

ett tips  ett råd; ett förslag 

 ex. Läraren kan ge dig många tips på bra övningar för 

uttal!  

förstahandskontrakt när du hyr en lägenhet direkt från 

hyresvärden och inte från en privatperson; 

 ex. Jag har en förstahandskontrakt hos Stockholms-

hem. 

  

andrahandskontrakt när du hyr en lägenhet från en pri-

vatperson; 

 ex. Ofta betalar man mer i hyran om man har andra-
handskontrakt.  

att höja  höja priset betyder att du betalar mer; 

 ex. Mataffären har höjt priserna på alla grönsaker, det 

är så dyrt nu! 

en hyra   det du betalar för din lägenhet varje månad 

 Jag betalar 4 500 i hyran för min lägenhet. 

!
!
rejält  mycket; 

 ex. Min hyra höjdes rejält, jag 2000 SEK mer vill de 

ha!  



Nya fraser !!
Det tog ett tag. Betyder att det tog ganska lång tid. Det gick inte fort.  

!
ex. Det brukar ta ett tag innan man får ett svenskt personnummer, ibland 

väntar man några veckor. 

!
Att ha lite tur.  Betyder att du lyckades med någonting, det gick bra 

för dig. Man använder det speciellt när man pratar om någonting som är 

svårt att göra eller få.  

!
ex. Det är svårt att hitta en lägenhet i Stockholm men jag hade tur och 

fick min lägenhet snabbt.  

Träna uttal!  !
Repetera efter oss: 

Jag håller på att söka lägenhet. 
Jag måste ställa mig i kö. 
Jag vill få en förstahandskontrakt! 
Har du andrahandskontrakt?  
Tack för tipset!  
!!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-m/ 
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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