
 Boligen skal istandsættes
Boligen skal sættes i stand til den næste beboer. Der skal altid udføres en normalistandsættelse, som er hvidtning/maling af lofter, 
tapetsering/maling af vægge og rengøring efter håndværkere. Istandsættelsen skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Hvilket vil 
sige, at istandsættelsen skal være udført lige så godt, som hvis det var udført af en professionel håndværker. 

Du kan godt vælge selv at sætte lejemålet i stand. Men vær opmærksom på, at hvis synsmanden vurderer, at istandsættelsen ikke er 
udført håndværksmæssigt korrekt, så er det spildt arbejde. 

Vær desuden opmærksom på, hvor stor en del af normalistandsættelsen du skal betale for. Afdelingen skal nemlig betale 1 % af 
udgifterne til normalistandsættelse for hver måned, du har boet i boligen. Det vil sige, at efter otte år og fire måneder skal afdelingen 
betale hele normalistandsættelsen. 

Arbejdet skal også være i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelseskatalog. Denne findes på bosj.dk under afdelingens 
dokumenter.  

Hvis boligen er misligholdt, skal du altid betale hele udgiften.

Tjekliste til aflevering af boligen
- ved fraflytning

Inden fraflytningssynet er der en del ting, du skal ordne. 
Vi har lavet en tjekliste, som vi håber kan være en hjælp. 

 Boligen skal tømmes
Alt det, der ikke hører til lejemålet, skal fjernes. Det gælder også:

 Gardiner og gardinstænger 

 Persienner

  Tæpper

 Søm og skruer i lofter og vægge

 Genstande i en eventuel have

 Hvidevarer og lamper - hvis det er dine

 Antenne- og telefonkabler, som du har fået monteret

 Linoleums- og vinylgulve - som du har fået lagt på
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FORTSÆTTES...

Lav en aftale med den nye beboer 
Du og den der flytter ud kan aftale, at hårde 
hvidevarer og/eller gardiner kan blive i boligen. 
Læs mere på bosj.dk/overtag.
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I vintermånederne er det meget vigtigt, at du ikke slukker for strøm/varmen, når du 
fraflytter boligen. Indtil boligen er synet, er det dig som fraflytter, der har ansvaret for, at boligen ikke 
er for kold, så der opstår frostsprængte rør m.v. Radiatorer skal i hele lejligheden stå på 2½ (15 grader). 
Der må gerne slukkes for hårde hvidevarer, men så skal køle- og frys efterlades med åbne låger.



 Boligen skal rengøres 3 

Særligt for køkken
 Vandhane afkalkes og vaskes

Skabe, skuffer og hylder vaskes 
ud- og indvendigt samt ovenpå 

Træværk, karme, døre og 
fodpaneler vaskes

Vinduesruder pudses  
ind- og udvendigt 

Vinduesrammer vaskes indven-
digt, vinduet åbnes, og kanten 
vaskes ren

Gulve renses for evt. tape- og 
limrester og vaskes

Vinyl- og linoleumsgulve 
vaskes i sulfo 

Radiatorer vaskes, også imellem 
plader/lameller - husk bagsiden

Særligt for badeværelse
  Toilet, håndvask, fliser og gulve 

afkalkes og vaskes 

Vandlås renses Køl/frys afrimes og rengøres 
ind- og udvendigt, samt 
trækkes ud fra væggen og 
rengøres bagvedKomfur vaskes og flyttes fra 

væggen, og rengøres bagved
Emhætten rengøres, filteret i 
emhætten renses 

Aftrækskanaler renses og 
afvaskes

Vandlås og gulvafløb renses Blandingsbatterier og bruser 
afkalkes og vaskes 

Ventilatorer støvsuges og vaskes Lamper vaskes

Altan/terrasse, skur, loft og kælderrum
  Tømmes og fejes, evt. hængelås 

fjernes

Have
 Græs og hæk klippes, ukrudt fjernes

 Under fraflytningssynet  
Hvad skal afleveres?

Alle nøgler til fx: 

 Boligen  Kælder  Loft  Postkasse  Vaskeri Cykelrum Barnevognsrum 

Husk at afmonterede døre skal være sat på igen.

Hvad skal medbringes?
 Fejl- og mangellisten  Indflytningsrapporten

 Tilladelser til eventuelle ændringer i boligen. Mundtlige aftaler er ikke gældende. 
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Kontakt områdekontoret ved spørgsmål 
Kontaktoplysninger findes på bosj.dk:  
Søg på “Boligsafdeling”, vælg derefter “Kontakt”.

Vand, varme, gas og el
Hvis du afregner forbrug af gas, vand, varme eller el med eksterne leverandører, skal

 Abonnementet afmeldes hos leverandøren

 Aflæsningen indsendes til leverandøren 

Husk også...
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Afleveres boligen ikke rengjort efter nedenstående vejledning, bestiller vi et rengøringsfirma til at udføre arbejdet. 
Udgiften til denne rengøring vil blive pålagt dig som fraflytter.


