
Till dig som flyttar   
 
Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta. Här följer 
en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.  
Säg upp lägenheten skriftligt. 
 
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. 
Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du 
exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 
maj. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av 
hyreskontraktet. 

Besiktning av lägenheten 

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning då du ska närvara. Vid skador eller 
onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.  

Eventuellt borttagna badkar, köksskåp, hatthyllor, gardinbeslag osv ska återställas.  

Brandvarnare och Teliautrustning tillhör lägenheten och ska lämnas kvar.  

!  

Brister i städningen debiteras. 

Ändra adress 

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid 
för flytten. Du gör din anmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via internet – 
www.adressandring.se 

Flytta el och telefon 

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt 
gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information. 

Du måste också anmäla flyttning av telefon, tv och internet. Kontakta respektive leverantör 
för mer information. 

 
 
 
 



Lämna tillbaka samtliga nycklar 

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort 
samt nycklar till förråd, tvättstuga, postbox. 

Ta bort ev. bokningscylinder från tavlan i tvättstugan. Till cylinder hör två st nycklar. 

Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för 
hyresvärden att byta lås. 

Städtips Kök 

Drag fram spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv. 

Plattornas kanter och ovansidan rengörs 

Köksfläkten eller ventilen ska rengöras in- och utvändigt. Ta loss fläktfiltret och rengör. 

Rengör ugnen invändigt samt plåtar och grillgaller. 

Kyl- och frysskåp inkl överskåp avfrostas, rengörs och luftas. 

Köksskåpens in- och utsidor måste tvättas rena. Glöm inte dörrarnas överkanter. 

 
Bad och tvätt 

Golvbrunnen rensas och rengörs. Lossa front och städa under badkaret. 

Glöm inte toalettstolens utsidor och krök. 

Tvättställets undersidor ska rengöras. 

 
 
 
Rum 

Putsa fönstren på alla sidor, även mellan. 
Fönstersnickerier ska tvättas. 

Elementen rengörs, även bakom. 

Målade ytor som fönsterkarmar och golvlister ska vara rena.  

Torka ur garderobernas backar och hyllor. 

Dörrar ska rengöras, glöm inte överkanten. 


