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VISNING AV LÄGENHET 
 
 
VISA LÄGENHETEN INNAN DU FLYTTAR 
När du har sagt upp din lägenhet ska den visas för nya hyresgäster. Det är du som 
hyresgäst som visar lägenheten. Här kan du läsa om hur det går till samt tips inför 
visningen. 
 

 
SÅ GÅR DET TILL 
När du har sagt upp din lägenhet kommer ETC Bygg att höra av sig till dig för att 
boka tid för besiktning respektive visning av lägenheten. Som avflyttande 
hyresgäst är du enligt hyreslagen §26 skyldig att visa din lägenhet på lämplig tid 
för kommande hyresgäster. Om du vill kan du be någon du känner att visa 
lägenheten åt dig. 
 
 
HUR MÅNGA BJUDS IN? 
Målet är att du bara ska behöva visa din lägenhet en gång. Hur många som kommer 
beror bland annat på bostadens storlek och hur snart det är inflyttning. 
 
 
VÄLJ EN BRA VISNINGSTID 
ETC Bygg rekommenderar måndag-torsdag klockan 18 för att undvika omvisning. 
Har du inte möjlighet att ha visning då kan du välja morgon, kväll eller helg. Det 
brukar räcka med 30 minuter.  
 
 
BERÄTTA OM DU HAR HUSDJUR 
Det kan finnas de som är allergiska eller rädda. Vi är tacksamma om du informerar 
oss och dem som kommer till visningen att husdjur finns. 
 

 
HÄMTA INBJUDNA UTANFÖR PORTEN 
Vi lämnar inte ut ditt namn, telefonnummer eller portkod. De som kommer på 
visningen samlas utanför porten så du behöver gå ner och möta upp dem på 
avtalad tid. 
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FÖRHINDER 
Om du skulle få förhinder med kort varsel och inte kan hitta någon annan som kan 
visa din lägenhet – ring omedelbart ETC Bygg 08-410 357 00 så att vi kan informera 
de inbjudna och boka in en ny tid med dig.  
 
 
TIPS INFÖR VISNINGEN 

• Du behöver inte tömma din bostad innan visningen, men om du vill kan du 
ställa undan dina mest personliga saker. 

• Vill du kan du be en vän att vara med när du visar. ETC Bygg har ingen 
representant med på visningen. 

• Du bestämmer själv hur många personer du vill släppa in i lägenheten åt 
gången. Du kan till exempel välja att släppa in tre i taget och låta övriga 
vänta i trapphuset en stund. Tänk dock på att det kan ta längre tid att visa 
lägenheten då. 

• De som bjudits in till visningen har fått information om bostaden, men kan 
ha frågor om lägenheten, huset och området. Om du inte kan svara 
angående tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum, parkering eller liknande – 
hänvisa till ETC Bygg: etcvasteras@etc.se 

• Flera vill kanske fotografera eller filma i lägenheten, men det är du som 
bestämmer om du godkänner det eller inte.  

• Om du har husdjur som till exempel hund och katt är det bra att ha lite extra 
koll på dem under visningen.  

• När du möter de inbjudna utanför porten är det bra att berätta vad som 
gäller under visningen. Till exempel om det är okej att fotografera/filma, om 
du har ett kösystem och om du har husdjur som går lösa.  

 


