
ÖVERENSKOMMELSE 
i samband med omflyttning  

Hyresobjekt Lägenhetsnummer Adress 

Utflyttningsdatum Godkänt utflyttningsdatum enligt överenskommelse med hyresvärden Nyköpingshem 

20    -    -
Normalt innebär det att inflyttning kan ske tidigast klockan 12.00 den första vardagen efter ovan angivet datum. 

Utflyttande 
hyresgäst 

Namn, hyresgäst 1 

Telefonnummer  

Namn, hyresgäst 2 

Telefonnummer 

Inflyttande 
hyresgäst 

Namn, hyresgäst 1 

Telefonnummer 

Namn, hyresgäst 2 

Telefonnummer 

Följande överenskommelse träffas mellan ut- och inflyttande hyresgäst i samband med tidigarelagd inflyttning 
Överenskommelse om datum för tidigare inflyttning 
       (Kryssa här)   Inflyttande hyresgäst har mottagit 1 st. lägenhetsnyckel samt godkänner utförd avflyttningsstädning av 
lägenheten och till denna hörande övriga utrymmen (uteplats, förråd o d.) Notera att om nyckel lämnas ut tidigare till 
inflyttande så faller den inflyttandes möjligheter att anmärka på städningen. 

Ny hyresgäst tillträder lägenheten  20    -    -

Överenskommelser i övrigt (kan till exempel vara övertagande av maskiner eller inredning) 

Om denna överenskommelse träffats före avflyttningsdagen ska handlingen, i original eller kopia, vara inlämnad på 
kundcenter före slutbesiktningen/leveranskontrollen eller finnas tillgänglig i lägenheten.  
Om överenskommelse träffas efter avflyttningsdagen ska original eller kopia lämnas till kundcenter senast i samband 
med den avflyttandes nyckelinlämning. 

 Underskrifter 
Ort /datum 

Utflyttande hyresgäst/ers underskrift 

Namnförtydligande 

Ort/datum  

Inflyttande hyresgäst/ers underskrift 

Namnförtydligande 

www.nykopingshem.se info@nykopingshem.se Skjutsaregatan 32 

Box 1019 611 29 Nyköping Bankgiro 991-2197 Organisationsnummer 556450-9486 

mailto:info@nykopingshem.se
https://www.nykopingshem.se/
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