
 

 

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya bostad och önskar dig lycka till med flytten! 

Viktigt att komma ihåg när du flyttar 
 
Här är några tips på hur du gör din flytt så 
smidigt som möjligt. 
 
BOKA EN BESIKTNING 
I bekräftelse på din uppsägning hittar du 
mer information om hur du bokar en 
avflyttningsbesiktning. 
 
LÄGENHETENS SKICK 
Allt som hör till lägenheten ska finnas på 
plats vid besiktningen, såsom hatthylla, 
dörrar mm. Skåp/garderob, vitvaror, 
loftsäng mm som du själv har installerat 
eller tagit över från tidigare hyresgäst ska 
tas bort. Det gäller även om du själv 
installerat en diskmaskin. Då ska du även 
återställa köksskåpet och se till att 
vattenförsörjningen är ordentligt proppad. 
Onormalt slitage i lägenheten ska åtgärdas 
och bekostas av dig som hyresgäst. 
 

 
 
YTTERLIGARE TIPS 
Innan du flyttar är det viktigt att du 
adressändrar och flyttar abonnemang för 
t.ex bredband, telefon och el. 
 
AUTOGIRO 
Om du betalar hyran via autogiro glöm inte 
att avsluta detta hos din bank. 
 
STÄDNING 
Lägenheten inkl balkong och uteplats, 
förråd, garage och p-plats ska vara 
städade på avflyttningsdagen. Checklista 
på vad som ska städas se nedan. 
 
NYCKLAR 
Alla nycklar som tillhör lägenheten och 
övriga utrymmen i fastigheten ska lämnas 
tillbaka. Det gäller även nycklar som du 
själv låtit tillverka och betalt för. 

 

 

 

 
CHECKLISTA FÖR AVFLYTTNINGSSTÄDNING 
 

 
KÖK 
 
✓ Kranar 

✓ Spis/ugn: i, ovan, sidor och 
bakom mot väggen (dra fram 
spisen) 

✓ Ugnsluckor: Insida, utsida, 
emellan galler och plåtar 

✓ Kylskåp/frys: I ovanpå, under, 
bakom (dra fram skåpet), 
galler och fack 

✓ Skåp, lådor och luckor 

✓ Fläkt, fläktkåpa, filter och 
ventiler 

✓ Diskmaskin (om den tillhör 
hyresvärden): i ovanpå, på 
sidorna, baktill och sil 

✓ Bänkar, vask, diskho och 
skärbrädor 

 
 
 
 

BADRUM / TOALETT 
 
✓ Golv och golvbrunnar 

✓ Kranar och duschhandtag 

✓ Tvättställ, i ovanpå, under och 
bakom mot vägg 

✓ Vattenledningar och rör 

✓ Skåp 

✓ Speglar 

✓ Badkar, duschvägg, 
duschkarbin: i, ovanpå, 
under, bakom mot vägg 

✓ Toalettstol: i runtom samt 
bakom 

✓ Tvättmaskin/torktumlare (om 
den tillhör hyresvärden): i, 
runtom, lösa delar, filter och 
silar 

✓ Borrhål i vägg sätts igen med 
våtrumssilikon 

 
 

RUM / FÖRRÅD 
 
✓ Fönster: in- och utsida samt 

mellan fönsterbågar 
Om persienner lämnas kvar 
ska dessa rengöras 

✓ Fönsterbågar och snickerier 

✓ Golvlister och dörrfoder 

✓ Element: bakom och emellan 

✓ Tak 

✓ Garderober: in- och utsida 

✓ Golv inkl trösklar 

✓ Dörr och handtag 

✓ Väggkontakter och 
strömbrytare 

✓ Krokar, spikar o.dyl tas bort 
och hål sätts igen 

✓ Ventiler 

✓ Väggar

 
Kom ihåg att allt som du inte ska ta med dig till din nya adress ska du sortera på kommunens återvinningscentral.  


