
FLYTTA



Du har sagt upp din lägenhet och har nu tre månader på dig att planera din flytt. Här är 
ett par saker som du behöver komma ihåg.

Återlämning av samtliga nycklar
Nycklar och elektroniska nycklar ska lämnas till  
AllboHus på Storgatan 15A i Alvesta senast kl. 12 på  
avflyttningsdagen. Om nycklarna till lägenheten inte 
lämnas tillbaka tvingas AllboHus att byta lås, en kostnad 
som kommer att faktureras dig. Glöm inte nycklar till  
garage, motorvärmare, förråd och tvättstuga.

Besiktiga lägenheten
När du sagt upp din lägenhet kommer AllboHus att boka 
in en tid för besiktning.

Avläsning av elmätare
Detta görs automatiskt när AllboHus meddelar  
elleverantören om avflyttningen. 

Adressändring
Du anmäler själv din flytt till Skatteverket och tar hjälp  
av Svensk Adressändring. Där kan du också beställa  
tillfällig eftersändning eller lagring av post.

Visning av lägenheten
När lägenheten är uppsagd ska den visas för kommande 
hyresgäster. Visningen sker i samråd med områdesansvarig 
bovärd.

Städning
Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare  
städning. Alla utrymmen ska städas, även balkong, förråd 
och eventuellt garage. Om städningen är undermålig  
skickar AllboHus en faktura för städning. Möbler och 
grovsopor ska du själv transportera till återvinningen.

Var noggrann när du städar, 
glöm inte:

Kök

Spis: ugn, plåtar, kokplattor, galler, 
sidor, bakstycke, vägg och golv.

Skärbrädan: över- och underkant.

Köksskåpens in- och utsidor.

Rengör lampor, ta bort lösa  
kupoler och diska dem.

Torka av köksfläkt, både in- och 
utvändigt, rengör fläktfilter, 
disk- och arbetsbänkar.

Frosta av och rengör kyl och frys, 
stäng av kyl och frys och lämna 
kyl- och frysdörrarna öppna.

Badrum och toalett

Rengör badkar, handfat, toalett och  
badrumsskåp, glöm inte toastolens 
utsidor och krök samt under handfatet.

Rensa golvbrunnen.

Tvätta golv och väggar.

Rengör under badkaret.

Alla rum

Rengör element (fram- och baksida), 
fönster, fönsterkarmar, golvlister och 
dörrar.

Dammsug och tvätta golven.

Torka ur alla garderober, in- och 
utvändigt.

Samtliga fönster och dörrar ska vara 
städade, stängda och låsta.

När du flyttar måste du ta med dig 
alla dina tillhörigheter. Glöm inte att  
tömma förrådet, balkongen/uteplatsen 
och garaget om du hyrt ett sådant. 
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