
Hej fraflytter 

 
Jeg kan se, at lejemålet skal fraflyttes den _____/_____-_2017___.  

 

Udsynet skal derfor holdes senest den ____/_____-___2017__. (flyttedagen) 
 

Det er vigtigt, at der aftales et udflytningssyn med mig (varmemesteren) senest 3 dage før 
selve flyttedagen. 

Jeg har telefonnummeret 21 66 54 36. (du kan også sende en mail til  

dania@kollegiekontoret.dk) 
 

Flyttedagen er 7 HVERDAGE før den dag, du har sagt lejligheden op til. (1 eller 15 i en 
mdr.) (WEEKEND og helligdage tæller altså ikke med i de 7 dage)  

 

 
Typiske fejl ved fraflytningssyn 

 

 
Her er nogle af de typiske fejl/mangler som jeg finder ved et fraflytningssyn. 

 

Udover at der skal være rent i hele lejligheden, så er det en god ide…. 

1. Kogeøen skal gøres rent så den skinner. 

2. Inde i ovnen skal der naturligvis også være rent og fri for belægninger 
på ovnsider og på ovnpladerne. Hvis man ikke selv ønsker at gøre det, kan 

man betale sig fra det. For at få mere information om dette tilbud, skal 

man kontakte varmemesteren (rengøring af ovn koster ca. 380. kr).  
Ovn, ovnplader og kogeø skal være helt rene for fastbrændte 

urenheder og nærmest skinne som et spejl. 
3. Huske at rengøre emhætten. Filtrene skal være så rene, at man kan se 

igennem dem. 

4. Gøre alle de indvendige dele i køleskabet rent. Dette gøres ved at tage de 
enkelte dele ud, og derefter vaske og rengøre dem. 

5. Gøre brusekabinen ren for kalk. Derudover skal forhænget vaskes, hvis 
det trænger. Man kan også købe et nyt forhæng, og mere information om 

dette kan man få ved at kontakte varmemesteren. 

6. Gøre vandhaner rene for kalk.  
7. Rengøre toilettet. Der må ikke være kalkbelægninger nede i kummen.  

8. Tørre fodlister, dørkarme (også ovenpå) og dørfladerne af med en 
opvredet klud. 

9. Tørre stikkontakter og håndtag af med en opvredet klud. 

10. Vaske gulvet som noget af det sidste.  

11. Køleskabet skal være afrimet, men tændt. 

Lejligheden skal være tom når den synes, og man skal aflevere nøglerne, 

nøglebrik, mappen og vaskebrik, hvilket bedes at være klar. 

Forældre, familie eller venner bedes at være ude af lejligheden under synet, da 

synet kun skal være mellem lejer(e) og varmemester. 

   

    

 

Affald og storskrald bedes du putte de rigtige steder hen, også selvom du skal flytte.  
 

Mange der flytter, sætter sorte sække ved storskrald, men det er forbudt, da det ikke bliver 
fjernet.  

Læs opslag ved storskraldsstedet om hvordan og hvorledes du kommer af med dit 

affald. 


