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Lyngby Almennyttige Boligselskab Afdeling 1706 
Sorgenfrivang II Ejendomskontoret    

Kontortid personlig henvendelse hverdage 8.00 – 11.00 
Tlf.nr. 45 85 23 66 Telefontid hverdage 8.00 – 13.00 

 

Gode råd inden fraflytning: 
 
Førsyn: 
Kontakt ejendomskontoret og få et uforpligtende førsyn og flytterådgivning. Fordelen ved 
førsynet er, at du i god tid, før du skal flytte, får besked om, hvad der blandt andet skal gøres i 
din bolig ved udflytningen. Du har så mulighed for at spare penge ved eventuelt selv at udføre 
arbejdet, og du er godt forberedt på, hvad der skal ske ved det endelige udflytningssyn.  
 
Køle-/Fryseskab: 
Køleskab rengøres grundigt, alle løsdele vaskes og der kontrolleres, at originaldelene er der i 
det korrekte antal og at de er i god stand. Husk også at vaske tætningslister på køle-/fryseskab 
samt bag køleskab. 
 
Komfur/ovn: 
Komfur/ovn rengøres. Ovnen renses med ovnrens, plader og andet tilbehør skal ligeledes 
være rengjort. Der rengøres også bag og under komfur/ovn. Brug evt. K2R eller et andet 
produkt. 
 
Emhætten: 
Emhætten rengøres, der skal skiftes filter og pæren skal virke. 
 
Køkkenskabe: 
Køkkenskabe vaskes både ud- og indvendigt. Bunden i grydeskabet skal males, hvis malinger 
her er gennemslidt. Husk oversiden af skabene samt skabet, hvor køleskabet står i. 
 
Badeværelset: 
Toilettet renses for kalkaflejringer og vaskes. I brusenichen vaskes med kalkfjerner, så fliser og 
fuger står rene og blanke. Brug evt. eddikesyre eller citronsyre. Tilbehør, du selv måtte have 
sat op eller overtaget, fjernes og fliser med huller skiftes. 
 
Alle rum i øvrigt: 
Gulve skal være rengjorte. Paneler og træværk samt døre med håndtag m.v. skal vaskes. 
Træværk skal være vedligeholdt, d.v.s. uden skrammer, ridser, afskuring m.v. Hvis dette ikke 
er  tilfældet har du selv mulighed for at udføre dette arbejde. Det er altid bedst at aftale dette 
med ejendomskontoret samt at udføre en prøve, som kan godkendes og danne grundlag for 
det øvrige arbejde. 
 
Husk at alle originale nøgler skal afleveres ved flyttesynet.   
 
Haven: 
Haven skal være ordnet, d.v.s. hækken og græsset klippes samt græs mellem fliserne fjernes. 
Ukrudt fjernes fra hækken og hvor dette ellers måtte være i haven. 
 

Med venlig hilsen 
 

Ejendomskontoret 


