Flyttarens checklista

En månad före flytt

Förberedelse inför flytt

Sortera saker och städa

Bestäm flyttdagen, notera rusningstider

Bli av med onödiga saker(sälj, återvinn, kasta osv.)

Jämför flyttjänster eller införskaffa flyttlådor och andra möjliga

Gå igenom förvaringsutrymmen såsom förråd och källaren

tillbehör(säckkärror, förpackningsplast osv.)

Rengör fläckar, golvbrunnar, bakom spisen m.m

Boka lager ifall det finns behov

Be tillbaka reservnycklar vid behov

Införskaffa städmedel och skyddsmaterial

Genomför möjlig renovering av nya bostaden

Avtal och anmälningar

Skolplikt och bidrag

Säg upp eller sälj din gamla bostad

Fråga kommunens skolförvaltning om ny skola

Jämför hemförsäkringar och elavtal

för grundskolebarn

Säg upp eller flytta bredband

Skicka nödvändiga dokument till Skatteverket om

Säg upp eller flytta gym-och eller andra medlemskap

du får bidrag

För egnahemshus, ta reda på sophanterings-och vattenavtal

Ifall du anlitar flyttfirma, ansök om möjlighet till rutavdrag

samt olje-eller fjärrvärmeavtal

Kolla in ditt kollektivavtal ifall du har rätt till ledig flyttdag

Veckan före flytt

Hundägare, kom ihåg att göra adressändring åt hunden också

Packa saker

Byte av address

Ta loss de svåraste möblerna i god tid

Gör flyttanmälan till Skatteverket eller Adressändring

Ta loss lampor som inte är nödvändiga

Meddela om din nya adress åt din arbetsgivare,

Markera flyttlådornas innehåll och vart de ska bäras

studieplats och föreningar

Packa de viktigaste föremålen i sådana lådor som är lätt att

Byt adressen för möjliga tidningsprenumerationer

hitta och tillgängliga

Skicka information åt vänner och släkt om nya adressen

Skydda föremål från smuts och från att gå sönder

Om du flyttar själv, se till att
Möjlig flytthjälp kommer i rätt tid

Flyttdagen

Den gamla och nya bostaden är ordentligt skyddade
Allting är färdigt packat och redo att bäras
Flyttillbehör är på gården vid början av flytt
Du har allt som behövs för att bära sakerna, som säckkärror och tyg
Föremålen packas så att ingenting går sönder under transporten

Bokade du flytthjälp?

Du har allt som behövs för att knyta ihop lasten
Flyttrutten är passlig för lasten
Det finns förfriskningar och något smått att äta för dem som hjälper till

Efter flytt

Första stegen i nya bostaden

Med erfarenhet och yrkesskicklighet
kommer flyttfirman ta hand
om alla eller de uppgifter som önskas.

Överlämning av den gamla bostaden

Gör en kontroll av den nya bostaden

Flyttstäda eller hyr städtjänst

Meddela ditt nya husbolag om inflyttning

För en hyresbostad, följ möjliga instruktioner från hyresvärden

Börja packa upp de viktigaste sakerna

Var noga med att stänga hushållsapparaters

Bekanta dig med hushållsapparaters bruksanvisningar
i den nya bostaden

vattenkranar och pluggar
Lämna din kontaktinformation åt den som flyttar in i din

Bekanta dig med den nya bostadens regler och praxis

gamla bostad i fall det kommer post eller något annat till dig

Installera de viktigaste lamporna för tillräcklig belysning

Meddela åt fastighetsförvaltaren eller husbolaget att du flyttar

Montera ihop möbler i prioriteringsordning och görnödvändiga

Lämna in nycklarna

tak-och vägginstallationer. Du kan även be flyttfirman göra detta
Om du får avvänd post, anmäl din nya adress åt sändaren

