INFORMATION TILL DIG SOM IN- OCH AVFLYTTANDE
HYRESGÄST OM HUR DU HANTERAR

NYCKLARNA
TILL DIN BOSTAD
TILL DIG SOM SKA FLYTTA UT
Vi vill inte att du överlämnar nycklar till den hyresgäst
som ska flytta in i lägenheten. I samband med avflyttning
från lägenheten vill vi att nycklar lämnas till Botorget,
S:t Persgatan 78–80 i Norrköping.

VARFÖR SKA NYCKLAR LÄMNAS TILL BOTORGET?
Vi vill säkerställa att rätt nycklar lämnas och hämtas. Om
nycklar saknas eller fel nycklar lämnas är det rimligt att
eventuell debitering hamnar på rätt person.

TILL DIG SOM SKA FLYTTA IN
Vi avråder dig att ta emot nycklar från den hyresgäst som
flyttar från lägenheten. För din egen skull vill vi att du
hämtar nycklar till ditt nya hem hos oss på Botorget,
S:t Persgatan 78–80.
På så sätt vet vi att du får rätt nycklar och rätt antal
nycklar. Tar du emot nycklarna direkt från tidigare
hyresgäst, godkänner du samtidigt städningen av
lägenheten.

Var rädd
om dina
nycklar under
hyrestiden.

HYRESBOSTADER.SE

HÄMTA OCH
LÄMNA DINA
NYCKLAR PÅ
BOTORGET

VAD SÄGER HYRESLAGEN?
När hyrestiden har löpt ut ska
hyresgästen senast påföljande
dag och senast klockan 12
den dagen, hålla lägenheten
tillgänglig (med nycklar för
inflyttning) för den som ska flytta
in. Infaller tillträdesdagen på en
söndag, allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller
nyårsafton, sker tillträdet i stället
nästa vardag.

Om du som flyttar in tar emot nycklar till din
nya lägenhet från den avflyttande hyresgästen,
använd gärna nyckelkvittensen nedan.

Vi är tacksamma om du kommer förbi oss
på Botorget, inom en vecka, för att lämna
kvittens och visa upp dina nya nycklar.

NYCKELKVITTENS
Typ av nyckel

Antal nycklar

Märkning på nyckel

Eventuell kommentar

Lägenhetsnyckel
Boendetagg
Boendetagg
Boendetagg
Hushållsnyckel
Tvättkolv + nyckel
Barnvagnsrumsnyckel
Extralåsnyckel
Garagenyckel
Portnyckel
Soprumsnyckel
Övrigt

Nedanstående hyresgäster (inflyttad och avflyttad hyresgäst) godkänner
ovanstående nyckelkvittens genom sina namnteckningar här nedan:

Datum

Inflyttad hyresgäst (namnteckning)

Aktuell adress

Namnförtydligande

Lägenhetsnummer
Avflyttad hyresgäst (namnteckning)

Namnförtydligande

BOTORGET S:t Persgatan 78–80
Telefon: 011 – 21 16 00
E-post: botorget@hyresbostader.se
hyresbostader.se

