
Till dig som flyttar 

När du ska flytta 
är det mycket att hålla reda på – 
både vad gäller ditt nya boende

och den lägenhet du lämnar. 
Här följer en checklista över sådant 

som är viktigt att komma ihåg.



Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skrift
ligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet 
efter att uppsägningen kommit in till bostadsföre
taget. 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. 

Tänk på att du också måste säga upp eventuell 
garageplats eller parkeringsplats. 

Säg upp lägenheten skriftligt 

Lämna tillbaka samtliga nycklar 
– inklusive kopior

För att post från myndigheter ska komma till din 
nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmä
lan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. 
Du gör din anmälan till Svensk Adressändring per 
telefon eller via internet – www.adressandring.se.

I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till 
föreningar, försäkringsbolag, banker, gasleveran
tör, tidningar, vänner och bekanta osv. Du kan 
även mot avgift beställa eftersändning av din post 
från den gamla till den nya adressen. Kontakta 
Svensk Adressändring för mer information.

Ändra adress 

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du 
flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort 
samt nycklar till motorvärmare, förråd eller tvätt
stuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du 
bli skyldig att betala vad det kostar för bostads
företaget att byta lås.

Nycklarna lämnas senast kl. 12.00 första var
dagen efter att hyreskontraktet gått ut. 



När du flyttar måste du dels teckna ett elabonne
mang 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 ditt telefon
abonnemang och eventuellt internetabonnemang. 
Kontakta ditt telefonbolag och din internetleve
rantör för mer information.

Flytta el och telefon

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesikt
ning, och det är bra om du kan vara med när den 
görs. Du får alltid en kopia på besiktningsproto
kollet – även om du inte kan närvara. 

Före besiktningen måste du tänka på följande:

–  All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, 
hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas 
i lägenheten vid besiktningen. Om du fått 
bruksanvisningar eller skötselanvisningar 
för lägenhetsutrustning måste du lämna 
dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

–  Parkettgolv och golv i våtutrymmen (bad
rum, kök, toalett) får inte vara dolda av 
heltäckande mattor. 

Vid skador eller onormalt högt slitage på lägen
heten kan du bli ersättningsskyldig. 

Din lägenhet ska besiktigas

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du 
ska flytta från för den person som får erbjudande 
om att flytta in efter dig. 

Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att 
komma överens om en tid för visning som passar 
er båda.

Visning av din lägenhet



Städtips
Här är några tips för själva städningen.
Den praktiska checklistan på nästa sida kan 
också vara till god hjälp.



Städtips

Checklista



Ta med dig allt 
som tillhör dig 
när du flyttar

När du flyttar måste du ta med dig alla dina 
tillhörigheter som finns i lägenheten, men också 
de saker som du förvarat i förråd, garage och på 
balkong/uteplats.
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