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Takk for din tid hos oss!

Vi håper at du har hatt en fin tid hos oss  
og er fornøyd med oss som din utleier.

Nå nærmer det seg flytting. For å hjelpe 
deg til å forlate leiligheten i ordentlig og 

kontraktsmessig stand, og uten tap av 
ditt depositum, har vi laget en sjekkliste 

du enkelt kan følge. 

Listen tar for seg rom for rom, med 
punkter for hva som skal rengjøres og 

andre viktige sjekkpunkter. På listen kan 
du krysse av etter hvert som ting er gjort 

slik at du enkelt har oversikt. 

I tillegg deler vi annen informasjon som 
er viktig å huske på når du skal flytte.

PS. Husk å levere tilbake alle nøkler til 
avtalt tid.

Vi ønsker deg lykke til i ditt nye hjem og 
velkommen igjen!

Viktig informasjon 
når du skal flytte

ABONNEMENTER
Husk å si opp/endre adresse på alle 
abonnementer, medlemskap, magasiner og 
aviser du har. For oppsigelse av 
Telia og Canal Digital, se www.telia.no og 
www.canaldigital.no for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at du selv må 
besørge at dekoder med tilhørende utstyr 
leveres tilbake til selskapet du har leid fra.

SØPPEL
Søppelconteiner i gården er bare til papp/
papir og til husholdningsavfall. Skal du 
kvitte deg med gamle møbler, PC eller 
lignende, må dette kjøres bort på egen 
hånd. Gjenbruksstasjoner er på Haraldrud 
og på Grønnmo. For gratis levering, se mer 
informasjon på:
www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvin-
ning/gjenbruksstasjoner/

Settes gjenstander igjen, vil dette bli kjørt 
bort på din regning (starter på 2500 kr).

PS. Husk å tømme boden(e).

Lykke til! Har du spørsmål rundt din utflytt 
ta kontakt med vår kundeservice på 
kundeservice@heimstaden.no eller via 
telefon 23 29 20 00.

ADRESSEENDRING
På Postens hjemmeside (www.posten.no) 
finner du meldingskort for adresseendring, 
eventuelt ring Posten på tlf: 04004.

Endringsmelding til Folkereigsteret finner 
du på nettsiden www.skatteetaten.no/no/
Person/Folkeregister/Flytte

NB! Husk å melde adresseendring både 
hos Posten og hos Folkeregisteret, da 
disse ikke utveksler informasjon.

AVTINING AV FRYSER
Det er veldig viktig at du tiner av fryseren 
riktig. Ikke under noen omstendighet må 
det brukes gjenstander (kniv e.l.) for å få 
bort islaget, da dette skader fryseboksen. 
På de fleste skap er det en avtiningsbryter 
(rød) som skal benyttes. Finnes ikke en slik 
bryter kan du ta ut stikkontakten og la isen 
smelte naturlig. For å unngå vannsøl legger 
du noen håndklær på gulvet, tett inntil 
døråpningen. Når det er «romtemperatur» 
i skapet, kan du forsiktig hjelpe til med en 
hårføner, men blås på isen, ikke på metall-/
plastdeler. Pass på at det ikke kommer fukt 
i hårføneren.

Husk! Ikke gå fra kjøl/fryseskap som tiner, 
slik at smeltevannet renner ut på gulvet.

Etter tining og grundig rengjøring (bruk 
såpemiddel med antibakterielt middel). 
Kjøl/fryseskap skal være avslått med åpen 
dør.

RENGJØRING
Leiligheten skal være grundig rengjort ved 
tilbakelevering, bruk gjerne sjekklisten på 
neste side.



Sjekkliste ved flytting

Annet
Bod(er) loft/kjeller er tømt og rengjort 
Feil, skader og mangler som er oppstått 
under leieforholdet er utbedret 
Evt. balkong er tom og rengjort 
Egne hvitevarer er fjernet 
Fjernet navn på postkasse og dør 
Leiligheten er helt tømt 
Alle vegger og tak er uten hull/flekker/
skader 
Gulv er uten riper/hull/vannskader 
Alle lufteventiler er åpne 
Strømmen er lest av 
Alle nøkler (inngangsdør, leilighet, post-
kasse, bod) er samlet for tilbakelevering 
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Vasket gulv og gulvlister, også 
under skap     
Tak rengjort     
Vegger rengjort, spesielt ved TV, 
varmekilder og bilder     
Døren rengjort, spesielt ved og 
rundt dørhåndtak     
Vasket vinduer, innvendig, 
utvendig (mellom)     
Lister og gerikter rengjort     
Radiatorer og ovner rengjort, 
også bak     
Skap rengjort innvendig og 
utvendig, også skuffer     
Stikkontakter og lysbrytere     
Taklampe rengjort     

Teknisk stand
Alle lyspærer og lamper virker 
Alle vindusruter og speil er hele 
Alle el-punkter er hele (stikkontakter og 
brytere) 
Alle ovner, samt termostater, virker og 
varmer 
Alle hvitevarer fungerer 
Røykvarsler er på plass og virker 
Brannslukningsapparat er på plass og 
virker (rett trykk, «løst» pulver) 
Låssylindre/låskasser er intakte 

Kjøkken
Vasket tak og vegger 
Vasket gulv og gulvlister 
Vasket vinduer 
Stikkontakter og lysbrytere 
Komfyr (innvendig/utvendig, under/bak) 
Kjøleskap/fryser avtint, vasket innvendig, 
utvendig og bak, samt avslått med åpen dør 
Oppvaskmaskin, vasket utvendig, filter 
tømt og rengjort 
Mikrobølgeovn og utstyr rengjort. Tilhørende 
utstyr lagt i mikroen etter rengjøring 
Avtrekksvifte og filter vasket. (Tips! Det ytre 
filteret kan vaskes i oppvaskmaskin)

 


Evt. kullfilter i avtrekksvifte skiftet 
Rengjort skuffer og skap innvendig og 
utvendig 
Rengjort oppå overskap, gesimlister 
Benkeplate og oppvaskkum rengjort 
Terskler rengjort 
Taklampe rengjort 

Bad
Vasket gulv, gulvlister, tak og vegger 
I dusj: Sluk, slukrist og vannlås renset, 
dusjvegger og -gulv vasket 
WC: vasket nedi, bak, under lokk, 
sisterne 
Speil/speilskap rengjort 
Rengjort inne i alle skuffer og skap 
Dusjhode/-slange og stang er hele og 
rengjort 
Servant er rengjort 
Rør og kraner, blandebatteri og vannlås 
rengjort 
Eventuelle hyller er rengjort 
Avtrekksvifte er sjekket, smurt ved ulyd 
Taklampe rengjort 

Ved for dårlig rengjøring vil det tilkomme gebyr.

Fretexbutikker i Oslo
Fretex Alnabru
Fretex Olaf Ryes Plass
Fretex Kirkeveien
Fretex Ullevålsveien
Fretex Grønland
Fretex Universitetsgaten

Ole Deviks vei 20
Olaf Ryes Plass 3
Kirkeveien 62
Ullevålsveien 12
Smalgangen 8
Universitetsgata 20

Gi det du ikke bruker videre
– gled andre og hjelp miljøet!
Du har fått en Fretexpose av oss som vi håper du 
bruker til å fylle med klær som er i fin stand, men 
som du ikke ønsker å ha med deg videre til ditt 
neste bosted. 

Å levere klærne er enkelt. Fyll posen med tøy 
og sett den igjen i leiligheten når du skal flytte 
ut - vi tar hånd om leveringen for deg. Ønsker du 
selv å levere posen før utflytt så kan du gjøre det 
i alle Fretex sine butikker. 

Gjør dagens gode gjerning, samtidig som du får 
det ryddigere i skapet ditt.

#gidetvidere #gjenbruk #fretexposen

Fretexbutikker utenfor Oslo
Fretex Asker
Fretex Drøbak
Fretex Jessheim

Strøket 3
Storgata 18
Storgata 11Ønsker du at vi skal ta vasken for deg? 

Ta kontakt med kundeservice for å få et tilbud. Har du allerede bestilt vask 
fra oss så kan du se bort fra vaskepunktene på sjekklisten.


