
 

 

 

  
 

Välkommen till ert nya kontor  
och Vasakronan 
Just nu arbetar vi för fullt med alla förberedelser så att allt ska vara klart inför er 

inflyttning. Läs mer om vad som händer hos oss just nu, samt lite tips som kan vara bra 

för er att ha koll på.  

Ombyggnationer  

Om vi kommit överens om anpassningar i lokalen har våra interna projektledare 

troligtvis redan startat igång. Det brukar vara en hel del beslut som ska tas. Vår 

projektledare håller i taktpinnen och i ett nära samarbete med er kontaktperson 

jobbar vi intensivt med att hinna klart allt innan er inflyttning.  

Inflyttningsbesiktning  

Innan ni flyttar in görs en inflyttningsbesiktning där vi tillsammans går igenom lokalens 

skick. I samband med det lämnar vi även över nycklarna till lokalen. Har vi inte redan 

bokat en tid för inflyttningsbesiktning så kommer vi att göra det snart.  

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 

bilaga). Vi ser till att hänvisningsskyltar i entréer och hissar är på plats när ni flyttar in. 

När det närmar sig flyttdagen hjälper vi er att boka hissar och informerar de andra 

hyresgäster i huset att ni flyttar in. Har ni planerat större arbeten i er lokal? Tipsa oss 

så informerar vi era grannar om eventuella störningar. Om ni planerar en större 

ombyggnation i era lokaler behövs en skriftlig överenskommelse oss emellan.  

Inflyttningsmöte  

När ni har kommit till rätta i er nya lokal vill vårt kundteam gärna träffa er. Vi berättar 

mer om fastigheten, lokalen, vilka vi är och hur vi kan hjälpa er i vardagen, bl. a: 

• Accesser med nycklar, kod och kort till fastigheten  
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• Hur det fungerar med underhåll i er lokal  

• Tips och råd för ett bättre inomhusklimat  

• Servicetjänster som finns i fastigheten  

• Visning av ex. miljörum, cykelförvaring, parkering, poolbilar  

 

Hyresgästinformation 

I samband med en flytt uppstår många frågor. Kontakta oss eller läs mer om vad vi kan 

hjälpa dig med på Hyresgästinfo på www.vasakronan.se/hyresgastinfo Skriv in 

adressen i Sök-fältet så hittar ni bland annat:  

• Kontaktuppgifter till kundteamet och kundservice  

• Information om fastigheten; service, miljörum, säkerhet och inpassering etc. 

• Information om lokalen; data, telefoni, IT, inomhusklimat etc. 

• Formulär för felanmälan 

 

Servicetjänster  

Vi vill att ni snabbt ska komma igång i ert nya kontor och ha en smidig och enkel 

tillvaro. Vi erbjuder alla våra kunder hjälp med bland annat kontorsservice, elavtal, 

internet och avfallshämtning via kvalificerade tjänstepartners.  

• Coor – Kontorsservice som lokalvård, reception, kontorsmaskiner, växtservice mm 

• Visolit – kompletta nätverkstjänster, stabilt internet och kontors-IT 

• Ragn-Sells –  smidig och hållbar avfallshantering  

• Entelios/Boo Energi – förmånliga elavtal med el från förnyelsebara energikällor 

 

Felanmälan  

Vårt mål är såklart att det inte ska uppstå några fel och brister i er lokal. Men, om det 

gör det så kan ni enkelt göra en felanmälan på www.vasakronan.se/felanmalan  eller 

genom att mejla eller ringa vår kundservice@vasakronan.se, 08-566 20 600 

 

Varmt välkommen till ert nya kontor och Vasakronan! 
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