
Kära hyresgäst, 

 

 

Månaden börjar närma sig sitt slut och det är snart dags för dig att lämna ditt boende på 

nationen. 

 

Besiktning av lägenhet/korridorsrum 

För att kunna välkomna in den nya hyresgästen så fort som möjligt ska ditt boende vara 

städat och inflyttningsklart.  

I samband med flytten gör vi därför en syning av bostaden för att se till att det är inte är 

skadat och att bostaden uppfyller en hygienisk standard. Besiktningen kommer att 

genomföras av vår vaktmästare efter det schemat som vi skickar ut via mail i mitten av 

utflyttningsmånaden. Tiderna är satta preliminärt så en flextid på 15 minuter kan förekomma. 

 

På vår hemsida finner ni en städlista som ligger till grund för besiktningen samt en 

hjälp inför er syning.  

 

Blir din syning inte godkänd anlitas en städfirma, en kostnad som dras från din deposition.  

 

När syningen genomförs ska rummet vara rent och överskådligt. Ni får alltså bo kvar efter att 

syningen har genomförts men plocka ihop era ägodelar och töm skåp samt garderober så att 

det är enkelt att flytta på dem när ni sedan lämnar bostaden ett par dagar senare. Om 

skador eller smuts utöver det normala skulle inkomma efter att bostaden blivit synad kan 

även detta leda till ett avdrag på depositionen. Om ni misstänker att något i ert hem är 

skadat så lägg ett ärende/felanmälan i Hogia i god tid innan besiktningen. 

 

Nycklar 

Nycklarna skall lämnas i ett kuvert eller i en förseglingsbar plastpåse i brevinkastet i den 

röda dörren till husförmännens kontor på Agardhsgatan 1. Nycklarna bör återlämnas senast 

kl.11.45 på kontraktets slutdatum. Om nycklarna är trasiga eller borttappade kommer även 

den kostnaden dras från depositionen.  

 

Deposition 

Depositionen återbetalas 8 veckor efter kontraktets slutdatum. Vid frågor kring försening 

eller avdrag hänvisar vi er till ekonomi@lundsnation.se. 

 

 

 

Vi önskar er lycka till i framtiden och hoppas er tid på Lunds nation har varit värd att minnas! 

 

mailto:ekonomi@lundsnation.se

