
 

 

 När du flyttar… 

Besiktning: Vid varje avflyttning sker besiktning av lägenheten då du helst bör vara med själv.  För slitage och 

skador som inte kan anses normala debiteras hyresgästen för återställande. Exempel på sådana skador kan vara 

stora hål i väggar, dörrar, skadade fönster eller röklukt från cigaretter. Icke godkända arbeten som utförts i 

lägenheten under din hyrestid ska ersättas eller återställas.  

 
Elabonnemang: Säg upp ditt el-avtal hos din leverantör. 

 
Förråd och garage: Förrådet ska tömmas och städas. 

 
Grovsopor: Alla grovsopor ska sorteras och fraktas till miljörum eller kommunens återvinningscentral. Kontakta 

hyresvärden eller närmsta återvinningsstation för mer information. Information om närmaste återvinningscentral 

hittar du på kommunens hemsida. 

 
Hemförsäkring: Glöm inte att säga upp din hemförsäkring när du flyttar. 

 
Nycklar: Alla lägenhetsnycklar, bokningscylinder, källar-/vindsnycklar ska återlämnas. Glöm inte ev. 

förrådsnycklar. 

 
Post: Meddela släktingar, vänner och andra kontakter att du avflyttar. Gör din adressändring på 

www.adressandring.se 

 
Städning: Det är viktigt att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Följ gärna checklistan nedan. 

Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den debiterar vi dig för detta . 

 
Telefon: Beställ flyttning eller avstängning av telefon i god tid innan avflytt.  

 
Utrustning: All utrustning som tillhör lägenheten, t ex dörrar, badkar, badrumsskåp, hatthylla, ska finnas på plats 

vid besiktningen. Om det saknas någonting kommer du att debiteras för detta. 

 

Checklista 

Kök 
 Väggar 
 Fönster, karmar/glas/bänk 
 Tak 
 Golv och golvlister 
 Element 
 Ventil 
 Belysning 
 Eluttag 
 Spisfläkt 
 Spis, in- och utvändigt 
 Köksskåp, ut- och utvändigt 
 Kryddhylla 
 Kyl, sval och frys 
 Dörrar och dörrkarmar 
 Bänkskivor 
 Diskbänk 

Bad och tvätt 
 Tak 
 Väggar 
 Belysning 
 Badrumsskåp 
 Ventil 
 Spegel 
 Badkar 
 Toalettstol 
 Tvättställ 
 Dörrar och dörrkarmar 
 Golv och golvbrunn 
 Badkar, under och bakom 
 Torkskåp, in- och utvändigt 
 Tvättbänk 

 

Rummen 
 Fönster, karmar/glas/bänk 
 Element 
 Eluttag 
 Garderober, in- och utvändigt 
 Dörrar och dörrkarmar 
 Golv och golvlister 
 Trösklar 
 
Klädkammare 
 
Förråd 

 

 

 

 


