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Tjekliste ved opsigelse af lejemål 

 

□ Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. eller 15. i en måned, jf. lov om leje af almene 
boliger § 88. Du skal betale boligafgift, el mv. frem til frigørelsesdagen.  

□ Send opsigelsen skriftligt til boligforeningen. Vi anbefaler at du benytter boligforeningens 

blanket, fordi vi så modtager alle de nødvendige oplysninger for at behandle sagen.   

□ Er du gift/samlevende skal begge skrive under på blanketten for at den er gyldig.  

□ Husk at oplyse boligforeningen om eventuelle ekstra lejemål (loftrum, kælderrum eller 
garage). 

□ Husk altid at oplyse din nye adresse og kontonummer. Vi skal bruge oplysningerne til at 
returnere indskud, flytteafregning mv.  

□ Ca. 1 måned før fraflytning modtager du en indkaldelse til syn af din bolig. den bliver 

synet når du er flyttet, idet boligen skal være tom ved synet. Fraflytningssynet bliver 

foretaget af én af vores vurderingsinspektører. Normalt deltager også afdelingens 

bestyrelse og i nogle tilfælde håndværkere. Efterfølgende modtager du en 

vurderingsrapport og et økonomisk prisoverslag over istandsættelsesudgifter.  

□ Vælger du at flytte før din opsigelsesdato, så skal du huske at fortælle os hvornår du 

flytter.  

□ Check at du har modtaget en bekræftelse på din opsigelse. Vi sender altid en bekræftelse 
på en modtaget opsigelse. På den måde kan du sikre dig, at din blanket er blevet 
modtaget.  

 
 
 
Når du flytter 

□ Boligen og tilhørende bilejemål skal være ryddet og rengjort ved fraflytningen.   

□ Nøgler til bolig og evt. bilejemål skal du altid aflevere til afdelingen. Enten til 

ejendomsfunktionær eller til afdelingens bestyrelse. Har du vaskekort, vasketurslås eller 

lignende skal det også afleveres. 

□ HUSK at melde flytning til Folkeregistret, forsikring, Post Danmark mv.  

□ HUSK altid at aflæse forsyning af el/gas og vand når du flytter, og at give de der 

forsyner besked. Her er et par relevante links:  

 Dong Energy:   http://www.dongenergy.dk 

 Københavns Energi:  http://www.ke.dk 

 Frederiksberg Forsyning: http://www.frb-forsyning.dk 


