
IN- OCH UTFLYTTNING PÅ SAMMA DAG!  
 

Det är hyreslagen som styr när du får tillträde till din nya lägenhet och när du senast 

måste ha tömt och städat ur din gamla lägenhet.  
 

Detta infaller den första vardagen i månaden kl.12:00.  

Ibland har den tidigare hyresgästen redan flyttat ut och lämnat tillbaka nycklarna innan 

tillträdesdagen, se avsnittet ” tidigare tillträde” under ” att flytta in” på vår hemsida för att se 

vad som gäller då.  

Många kontaktar oss med frågan hur man då ska göra när man får tillträde till sin nya 

lägenhet samtidigt som man senast ska lämna tillbaka nycklarna till den lägenhet man flyttar 

ifrån.  

Det kräver en god del planering, förberedelser och arbetskraft men det går!  
 

- I god tid innan flyttdagen packas så mycket som möjligt i flyttkartonger, d.v.s. allt som du 

inte behöver ha tillgång till de sista dagarna så som städutrustning, toalettartiklar och 

köksutrustning. Om du har möjlighet så avvara ett av rummen till förvaring av alla kartonger 

och möbler som går att stuva undan.  

- Grovstädning av badrum och kök samt putsning av fönster och torkning av lister m.m. görs 

i god tid innan så att allt som återstår av städning när möbler och kartonger är borta är att 

dammsuga och våt torka golven. Utgå gärna från vår checklista som ni fått i samband med er 

bekräftelse på uppsägningen.   

 - På avflyttningsdagen börjar ni tidigt att fylla ev. hyrbil och personbil med möbler och 

kartonger. Ju flera som kan hjälpa till ju snabbare går det.  

- När kartonger och möbler är ute ur lägenheten städas det sista av enligt checklistan. Det ska 

göras en slutbesiktning på plats av personal från oss innan ni kan lämna in nycklarna. Vi 

kontaktar er för att boka en tid men tänk på att det kan behövas finnas tid för att åtgärda 

nedslag på städningen.  

Glöm inte att tömma och sopa ur tillhörande förråd och balkong/uteplats!  

-Nycklarna till er nya lägenhet kan kvitteras ut tidigast kl 12:00 på tillträdesdagen (om dom 

inte är inlämnade tidigare) så ni kan behöva förvara hela bohaget i flyttbilen medan ni 

kvitterar in och ut nya nycklar.  

Lycka till och vi hoppas att du ska trivas i din nya lägenhet! 

 


