
UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL 

Hyresgästens namn: _________________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________________________ 

Hyrestalets sista giltighetsdag: _________________________________________________ 
(enligt lagen om hyra av bostadslägenhet § 48 pt. börjar uppsägningstiden löpa den sista i 
uppsägningsmånaden, varför uppsägningstiden är uppsägningsmånaden + hela följande 
kalendermånad, t.ex. om du säger upp din lägenhet 15.4, upphör hyreskontraktet 31.5) 

Orsak: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ny adress: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ort: _______________________________ Datum: _________________________________ 

  Jag har tagit del av hyresvärdens anvisningar gällande flyttstädning (se nästa sida) 

Hyresgästens underskrift: _____________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hyresvärden fyller i: 

Här med intygas att undertecknad hyresvärd tagit del av uppsägningen 

Datum: _________________________________ 

Hyresvärdens underskrift: _____________________________________________________ 

Ifylld blankett lämnas in till Tekniska kansliet. 



Flyttstädning och kontroll 
 

 
En flyttstädning av lägenheten ska göras före nycklarna inlämnas till tekniska kansliet. En 
granskning av lägenheten utförs efter att nycklarna har lämnats in. Om hyresgästen har 
försummat städningen helt eller delvis bekostas en städning av städfirma med garantihyran. 
Detsamma gäller även onormalt slitage eller förstörelse i lägenheten. 
 
Kök: 
–  Noggrann avfrostning av kylskåp och frys, inget vatten får rinna ner på golvet. Dra ur stöpseln 
under avfrostningen och lägg inte i den igen efter avfrostningen! 
–  Lämna kylskåps- och frysdörrarna öppna efter rengöringen 
–  Tvätta kylskåp, spis in- och utvändigt 
–  Tvätta köksskåp in- och utvändigt 
–  Rengör ventilationsventilen/spisfläkten samt flottfilter 
 
Badrum, bastu och wc: 
–  Rengöring av wc-stol, handfat, duschhörna/badkar 
–  Rengöring av kakel och kakelfogar 
–  Rengöring av golvbrunn 
–  Rengöring av bastulave, -väggar och – golv 
–  Rengöring av ventilationsventil 
 
Alla rum: 
–  Dammsugning och tvätt av alla golvytor 
–  Rengöring av skåp och hyllor in- och utvändigt 
–  Tvätta insidan av fönster och dammsug mellan fönstren 
 
Obs! Möbler, tv-apparater, elektronik som tas ur bruk efter flytten får inte föras till gårdens 
avfallskärl utan förs direkt till Stormossen eller Edsvik återvinningsstation. 
 
Obs! Kom ihåg att också tömma ev. garage och uteförråd! 
 

 

https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/andra-tjanster/avfall-atervinning/
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