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Tack för att du
har bott hos oss!

Bra att veta när
du ska flytta.
Adressändring
När du ska flytta är det viktigt att göra en flyttanmälan i god tid innan du ska flytta. Räkna med
minst fem arbetsdagar innan eftersändningen
börjar gälla.
Vill du ha eftersändning av din post så gör du
en flyttanmälan hos Svensk Adressändring mot
en avgift.

Alla nycklar inklusive kopior ska återlämnas
När du flyttar ska samtliga nycklar lämnas tillbaka till oss senast kl. 12.00 den dag vi har kommit
överens om att du ska flytta. Det gäller även alla
kopior som du eventuellt har gjort samt nycklar
till förråd, tvättstuga, cykel- och/eller vagnsförråd
och ev. postbox etc. Om du inte lämnar tillbaka
alla nycklar kan du bli skyldig att betala
vad det kostar för oss att byta lås.

All information hittar du på www.adressandring.se.
Hos Svensk Adressändring finns all information
för att din adressändring ska gå så smidigt som
möjligt. Har du frågor kontaktar du deras kundtjänst på telefon 0771-97 98 99.
Du kan också anmäla din nya adress
direkt till skatteverket så har alla myndigheter din nya adress automatiskt. Detta är
kostnadsfritt.
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta

El- och telefonabonnemang
Kom ihåg att avsluta ditt gamla elabonnemang
när ditt hyresavtal går ut och att teckna ett nytt
för din nya adress. Kontakta din elleverantör för
mer information.
Det är också viktigt att komma ihåg att kontakta din telefonoperatör och internetleverantör för
flyttning av ditt telefon- och internetabonnemang.
Bra att tänka på innan avflyttningsbesiktningen
Besiktning av din lägenhet

Se till att lägenheten och förråd är tömda och

När du har sagt upp din lägenhet kommer du att

har städats ordentligt. All utrustning som tillhör

få en skriftlig bekräftelse från oss. I bekräftelsen

lägenheten som t. ex. dörrar, hatthyllor, gardinbe-

kommer det att finnas instruktioner för hur du

slag, skåp, takkontakter, brandvarnare etc. måste

skall gå tillväga för att boka in en avflyttningsbe-

finnas i lägenheten när vi utför besiktningen.

siktning av din lägenhet. Vi gör en avflyttnings-

Bruksanvisningar/ skötselanvisningar för lägen-

besiktning för att säkerställa att lägenheten är i

hetsutrustning som finns i lägenheten (kylskåp,

det skick som den förväntas att vara och om det

spis etc.) ska lämnas kvar i lägenheten till nästa

finns några eventuella skador som måste åtgär-

hyresgäst. Var noga med att ta bort pluggar och

das. Vi kommer även att besiktiga ev. källar- eller

spackla igen eventuella hål i väggar och tak på

vindsförråd för att säkerställa att dessa är tömda

ett fackmannamässigt sätt.

och ordentligt städade. Det är viktigt att du är
Visning av din lägenhet

med när vi besiktar din lägenhet.
		

När du har sagt upp ditt hyreskontrakt

		

kommer vi att kontakta dig angående

		

visning av din lägenhet. Med ditt god-

		

kännande och vid överenskommet tillfälle

		

kan vi visa din lägenhet för den/de

		

personer som får erbjudande om att

		

flytta in i din lägenhet efter att du flyttat.

			

Om du inte vill att vi visar din

			

lägenhet så måste du själv

		

visa lägenheten.

All utrustning som tillhör
lägenheten som t.ex. brandvarnare ska finnas kvar
vid besiktningen!

Städtips!
Här är några tips för själva städningen. Den praktiska
checklistan längst ner kan också vara till god hjälp.
Lycka till!
RUM
1. Heltäckningsmattor, som du själv lagt in, får inte
finnas kvar. Ta bort all mattejp.
2. Elementen rengörs, även ”bakom”.
3. Målade ytor som fönsterkarmar och golvlister
ska vara rena.
4. Putsa fönstren på alla sidor, även mellan.
Fönstersnickerier ska förstås också tvättas.
5. Torka ur garderobernas backar och hyllor.
6. Dörrar rengörs. Kom ihåg överkanten!
KÖK
1. Drag fram spisen genom att ta tag i kanterna.
2. Rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor
och golv.
3. Plattornas kanter och ovansida rengörs.
4. Skärbrädans över- och undersidor rengörs.
5. Rengör ugnen och värmeskåpet invändigt
samt plåtar och grillgaller. Såpa är bra att
använda.

6. Köksfläkten (eller ventil) ska rengöras in- och
utvändigt. Ta loss fläktfiltret och rengör.
7. Kyl/svalskåp och frysskåp inklusive överskåp
avfrostas, rengörs och luftas.
8. Köksskåpens in- och utsidor måste tvättas rena.
Glöm inte dörrarnas överkanter.
BAD OCH TVÄTT
1. Golvbrunnen rensas. Lossa eventuell front när du
städar under badkaret.
2. Toalettstolens utsidor och krök får inte glömmas.
3. Tvättställets undersidor ska också rengöras.

Enkel checklista:
KÖK
Väggar
Fönsterkarmar
Fönsterglas
Fönsterbänk
Element
Ventil
Belysning
Eluttag
Spisfläkt
Spis invändigt
Spis utvändigt
Köksskåp och lådor,
in- och utvändigt
Kryddhylla

Dörrkarmar

Spegel

Dörrar

Badkar

Bänkskivor

Toalettstol

Diskbänk

Tvättställ

Golvlister

Dörrkarmar

Golv

Dörrar

Tak

Golvbrunn

Kyl, sval och frys

Golv
Under och bakom badkar

BAD OCH TVÄTT

Ev. torkskåp

Tak

in- och utvändigt

Väggar

Ev. tvättbänk

Belysning

Ev. tvättmaskin

Badrumsskåp

Ev. torktumlare

Ventil
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RUM
Fönsterkarmar
Fönsterglas
Fönsterbänk
Element
Elluttag
Garderober och städskåp
in- och utvändigt
Dörrkarmar
Dörrar
Golvlister
Golv
Trösklar
Persienner

