


Säg upp lägenheten skrif tligt 
 

 
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skrift 

ligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskif tet 

efter att uppsägningen kommit in till bostadsföre 

taget. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 

24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 

1maj. Uppsägningstiden är normalt tre månader. 

Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. 

 
Tänk på att du också måste säga upp eventuell 

garageplats eller parkeringsplats. 
 
 
 

Lämna tillbaka samtliga  nycklar 
- inklusive kopior 

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 ef ter att hyreskontraktet gått ut. 
 

Ändra adress 

 
”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till 

Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du 

får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i 

förväg eller senast en vecka efter flytten. 

Skatteverket sprider din nya adress till många 

myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning 

av din post får du beställa det hos Svensk 

adressändring (www.adressandring.se).  

 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på 

lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din 

adress och består av fyra siffror som visar på 

vilken våning och var på våningen lägenheten 

finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, 

på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt 

kontrakt.  

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra 

hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska 

se till att ditt namn finns på dörren och på 

postboxen i entrén om det finns en sådan.” 

 

I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till 

föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, 

vänner och bekanta osv. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.skatteverket.se%2Fflytta&data=02%7C01%7Cgbab%40gagnef.se%7C13618815873c4fbfd53f08d697e881a1%7C3fb1cd6ee9384308abbe1e871cfe2483%7C0%7C0%7C636863422223403681&sdata=XBHI8ohcjCzqI7Y6ALm2jk8qoVZXxbrEcB1S0QgGazk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adressandring.se&data=02%7C01%7Cgbab%40gagnef.se%7C13618815873c4fbfd53f08d697e881a1%7C3fb1cd6ee9384308abbe1e871cfe2483%7C0%7C0%7C636863422223413691&sdata=Rl1yJsGbbh9nFXbESKOQgFyadAHayhLjvNj7rmdZzFM%3D&reserved=0
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