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Vi ser fram emot att få er som hyresgäst och håller nu på att ställa i ordning er lokal. Dessutom gör vi de 

anpassningar för er verksamhet som vi kommit överens om i hyresavtalet. Så det enda ni behöver tänka på nu 

är nästa steg, nämligen flytten. 

Ombyggnad 

Om vi kommit överens om anpassningar i lokalen som ska utföras av oss har våra interna projektledare nu tagit 

vid och påbörjat detta arbete. Projektledaren kommer återkomma till er kontaktperson om det dyker upp 

frågor. Det är viktigt att ni hjälper oss med svar på beslut som ska tas kring ombyggnaden. Sena svar och beslut 

fördröjer ombyggnadsarbetet och försenar er inflytt i lokalen.   

Inflyttningsbesiktning 

Innan ni flyttar in görs en inflyttningsbesiktning där vi tillsammans går igenom lokalens skick. Besiktnings-

protokollet blir vårt gemensamma underlag och används som jämförelse av lokalens skick när ni så småningom 

eventuellt lämnar lokalen. I samband med detta sker överlämning av nycklar. Vi återkommer till er för bokning 

av inflyttningsbesiktning. 

 

Inflyttning 

När ni flyttar in är det mycket att tänka på. För att göra det lite enklare har vi sammanställt en checklista över 

de vanligaste punkterna att tänka på inför flytten (se nästa sida).  

När det närmar sig flyttdagen hjälper vi er att boka hissar och informera hyresgäster i huset om er flytt 

eftersom det kan betyda att det blir trångt och lite stökigt den dagen. Glöm heller inte bort att informerar oss 

om större arbeten som ska genomföras så att vi kan förvarna intilliggande hyresgäster. Tänk på att störande 

arbeten inte får utföras under kontorstid.  

Om ni ska genomföra en större ombyggnation behöver ni ett skriftligt tillstånd från oss. Det är för att vi ska få 

information om vad ni vill göra och om arbetet påverkar fastigheten och lokalen, och i så fall på vilket sätt. 

Vi kommer att beställa hänvisningsskyltar till entréer, hissar och hisshallar som finns på plats lagom till att ni 

finns på plats. 

Servicetjänster 

Vasakronan har flera samarbetspartner av servicetjänster för att göra er vardag så enkel som möjlig.  

 Kontors- eller butiksservice via Coor 

 Elavtal via Energi Sverige 

 Internet och IT tjänster via Excanto 

 Avfallshantering via Ragn-Sells 

Mer om deras tjänster, hur du beställer och kontaktuppgifter hittar du under fliken Servicetjänster på 

Hyresgästinfo på vasakronan.se. 

 

Välkommen som hyresgäst hos Vasakronan! 



Inflyttningsmöte 

När ni har flyttat in i lokalen träffas vi för ett inflyttningsmöte där kundteamet för fastigheten kommer förbi 

lokalen och berättar mer om fastigheten, lokalen, vilka vi är och hur vi kan hjälpa er under hyrestiden. Under 

mötet går vi igenom: 

 Access med nycklar, kod, kort till fastigheten  

 Ansvarsfördelningslistan för underhåll och utbyte  

 Klimatet i lokalen (tips och råd) 

 Leverantörer och servicetjänster i fastigheten  

 Rundvisning av miljörum och avfallsfraktioner 

 Cykelförvaring, bilparkering, poolbilar 

I större lokaler blir det mycket avfall som måste hanteras. Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla 

ämnen. Genom att källsortera kan det dåliga materialet tas omhand på ett säkert sätt och det som kan 

återvinnas återvinns. Ett noggrant källsorterat avfall skyddar både människor och miljö, och sparar på våra 

energi- och naturresurser. Vi kan hjälpa er med skyltar till avfallskärlen i lokalen för att säkerställa en hög 

sortering och återvinning av avfallet. 

Hyresgästinformation 

Redan innan ni har flyttat in i lokalen kan det förstås uppstå många frågor. Det finns många sätt att få svar. 

Kontakta oss eller läs mer om vad vi kan hjälpa dig med på Hyresgästinfo på vasakronan.se. Där hittar du även 

mer specifik information om fastigheten du ska flytta in i. Hyresgästinfo finns även som en app.  

På webben finns det mesta ni som hyresgäster behöver veta, exempelvis tips inför flytten, olika servicetjänster 

vi erbjuder och vad vi kan hjälpa till med under hyresperioden. Dessutom finns det massa bra kunskap och tips 

om hur ni kan göra miljömedvetna val för er verksamhet, vad ni kan göra för att sänka er energianvändning 

och hur ni får igång en bra återvinning av material samt mycket mer. 

 

I appen Hyresgästinfo finns specifik information om den fastighet ni sitter i. Sök bara på er adress så hittar ni 

allt ni behöver, exempelvis: 

 Kontaktuppgifter till ert kundteam och kundservice 

 Formulär för felanmälan  

 Nyheter om vad som är på gång i huset 

 Information om fastigheten; tillgänglig service, miljörum, säkerhet och 

inpassering med mera 

 Information om lokalen; data, telefoni, IT, inomhusklimat med mera 

 Närliggande kollektivtrafik, cykel- och bilparkering, bilpool med mera  

 

Felanmälan 

I hyresavtalet under kapitlet Ansvar finns ansvarsfördelning för underhåll och drift i lokalen, dvs. vad 

Vasakronan ansvarar för att åtgärda och vad som ligger på er att hantera. Om det uppstår fel i lokalen eller 

fastigheten som åligger Vasakronan att åtgärda gör ni enkelt en felanmälan på något av följande sätt:  

- via vårt webbformulär www.vasakronan.se/felanmalan 

- via vår app Hyresgästinfo  

- via mail till kundtjanst@vasakronan.se  

- via telefon 08-566 20 600 (dygnet runt) 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor. 

Välkommen till Vasakronan! 

http://vasakronan.se/artikel/mobilapp-for-dig-som-ar-hyresgast
http://www.vasakronan.se/felanmalan
mailto:kundtjanst@vasakronan.se


 

Checklista inför inflyttning 

 
 

Flytt  Lås, larm och bevakning 

 Sortera vad som ska flyttas med till nya lokalen  Montera egna låscylindrar  

 Sortera vad som kan återbrukas och återvinnas  Teckna avtal för eventuell bevakning  

 
Boka flyttfirma (vi rekommenderar tjänsten Grön 
flytt som du kan läsa mer om på Hyresgästinfo)  

 Installera övervakningskameror och inbrottslarm 

 
Boka avfallshämtning från er nuvarande och nya 
lokal 

 Fixa nycklar, kod, kort till lokalen åt medarbetare 

 Eventuell återställning i den avflyttade lokalen  Teckna nödvändiga försäkringar 

    

 Vardagen på kontoret  Data och telefoni  

 Beställa avfallskärl och skyltar till pentry   Dra nätverk för datakommunikation i lokalen 

 Teckna avtal för städning i lokalen  Beställ abonnemang för datakommunikation 

 Teckna avtal för växter och skötsel  Dra ledningar för telefoni i lokalen 

 Teckna avtal för kaffemaskin, fruktleverans etc.  Beställa abonnemang för telefoni 

 Teckna avtal för kontorsmaterial  Bestämma telefonnummer för porttelefon 

 Teckna avtal för mattor   

 Teckna avtal för pappersåtervinning   

    

 Adressändring och visitkort, posthantering  Brand 

 Anmäla adressändring  Installera brandlarm och utrymningslarm 

 Beställ nya visitkort, kontorsmaterial m.m.  Utse en brandskyddsansvarig och säkerhetsansvarig  

 
Uppdatera adressen på externt 
informationsmaterial och webbsida 

 Sätta upp utrymningsplan och skyltar i lokalen 

 Se över posthanteringen (postbox/brevlåda)  Sätta in brandsläckare 

    

 Skyltning på fasad  Annat 

 
Kontakta Vasakronan för ev. möjlighet till 
skyltplatsavtal på fasaden 

  

 Skicka förslag på skyltens utformning   

 Ansök om bygglov för skylt och skyltanordningar   

 Beställ skylt   

 

 

 

 

 

 

 

 


