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VIKTIGT – GLÖM INTE DETTA INFÖR FLYTTEN 

 

Detta behöver du som flyttar från din genomgångsbostad göra/tänka på: 
 

• Kvarlämnad egendom; Bortforsling av kvarlämnade ägodelar debiteras från 6.000kr 

beroende på mängd. Kostnaderna faktureras hyresgäst i efterskott. 
 

 

• Flyttstädning; Ej städad eller ej ordentligt städad bostad (enligt sidan 2 i detta dokument) 

kostar från 5.000kr eller mer. Kostnaderna faktureras hyresgäst i efterskott. 
 

 

• Nycklar; Viktigt att lämna tillbaka de nycklar man har kvitterat ut. Kostnad för ej inlämnade 

nycklar är 1395kr upp till 5000kr. Kostnaderna faktureras hyresgäst i efterskott. 
 

 

• Gör flyttanmälan hos Skatteverket; När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till 

Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. När du gör en flyttanmälan kommer 

din nya adress att spridas till andra myndigheter, kommuner och landsting, som till 

exempel Försäkringskassan och Migrationsverket. Även företag som exempelvis banker 

och försäkringsbolag får din nya adress genom Skatteverket. Däremot behöver du själv 

meddela din nya adress till privatpersoner, föreningar och organisationer som du är 

medlem i.  
På Skatteverkets hemsida hittar du flyttanmälan: www.skatteverket.se 

 

 

• Du kan beställa eftersändning av din post; Du kan, mot en avgift, beställa 

eftersändning av din post när du ska flytta. Då kommer all post automatiskt att skickas till 

din nya adress.  

Beställa eftersändning av din post på Adressändringens hemsida: www.adressandring.se  
 

 

• Ditt namn i den nya bostaden; Kom ihåg att det är viktigt att ditt namn finns på din dörr 

till din nya bostad och även på postboxen om det finns en sådan i entrén. 
 

 

• Ändra din hemförsäkring; Du bör ha en hemförsäkring för din bostad. En hemförsäkring 

kan ge dig ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller 

vattenskada. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ändra din försäkring så att den gäller för 

den bostad som du ska flytta till. Din nya hemförsäkring kan du teckna med vilket 

försäkringsbolag du vill. 
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CHECKLISTA FÖR FLYTTSTÄDNING 

Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. I en flyttstädning ingår allt 
som står nedan. Rengöringen görs med fuktad trasa och rengöringsmedel om inget annat 
anges. Glöm inte att sopa rent på balkongen, i källarförråd, vindsutrymme. Du är också skyldig 
att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst. En förlorad tvätt 
låscylinder eller nyckel debiteras. 

Om städningen inte har gjorts på rätt sätt kommer du att debiteras för att städningen 
utförs av ett städföretag. 

KÖK 

• Dra ut spisen, rengör den runt om samt på väggen bakom, skåpsidor och golv 

• Kokplattornas kanter rengörs 

• Kom ihåg bakplåtarna, ugnen och värmeskåpet invändigt 

• Köksfläkt ska vara ren in - och utvändigt 

• Köksskåpens in– och utsidor tvättas rena. Kom ihåg överkanterna och handtagen 

• Lådor rengörs in– och utvändigt 

• Skärbrädans över– och undersida rengörs 

• Bänkskivor, diskbänk och diskho rengörs 

• Ventilen på väggen, vid taket görs ren 

• Lamporna torkas av 

• Kontrollera att det inte är stopp i avloppet, rengörs med passande rengöringsmedel. 

 

BADRUM OCH WC 

• Golvbrunnen rensas 

• Toalettstolens utsidor och krök görs rent 

• Tak, väggar, dörrar, karmar och golv torkas av 

• Badkaret rengörs in – och utvändigt samt under och bakom 

• Putsa spegeln 

• Torka ur badrumsskåpet 

• Ventilen på väggen, vid taket görs ren 

• Lamporna torkas av 

 

ÖVRIGA 

• Alla målade ytor görs rent 

• Golv och golvlister torkas av 

• Fönstren delas och putsas på alla sidor 

• Elementen rengörs 

• Alla dörrar, karmar och trösklar, dörrhandtag, tvättas rena 

• Garderoberna inklusive hyllor och backar görs rena 

• Eluttag torkas av med torr trasa 

• Balkong, förrådsutrymme och garage ska rengöras 
 

• Ta med dig alla dina tillhörigheter 
• Lämnar du kvar något, debiterar vi för bortforsling av sakerna. 


