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1−2 MÅNADER INNAN

 Bestäm om ni ska packa själva eller ta hjälp av en flyttfirma.

 Tänk på att flyttfirman är proffs på att packa och det går fort. Är allt packat och  

 flyttat av dem så gäller deras försäkringar om något går sönder. 

Anlita flyttfirma: 

 Jämför priser och boka flyttfirma. Gå inte enbart på pris utan kolla även refe- 

 renser och säkerställ att flyttfirman följer Bohag 2010, allmänna flyttbestäm- 

 melser för konsumenter. 

Packa och flytta själv: 

 Boka hyrbil eller släp.

 Boka bärhjälp av vänner.

 Kolla med ditt försäkringsbolag om vad som gäller när du flyttar, om något går  

 sönder eller försvinner under flytten eller om det finns särskilda transport- 

 försäkringar som gäller en viss tid för föremål av stort värde. 

 Köp flyttlådor.

 En bra tumregel är en flyttlåda per kvadratmeter. Har du många saker behöver  

 du kanske fler och har du få saker behöver du kanske färre. Tänk på kvaliteten  

 när du köper flyttlådor, de ska vara stabila och bekväma att bära men inte  

 för klumpiga. En bra regel är att de ska ha fem lager wellpapp; tre raka och två  

 veckade.

 Börja packa saker som inte används. Det kan vara prydnadssaker, finporslin,  

 vinter- eller sommarkläder (beroende på årstid). Se checklista för packning.

Anlita städfirma:

 Jämför och boka flyttstädning. Gå inte bara på pris utan kolla även upp refe- 

 renser. Blir allt bra och korrekt utfört så slipper du strul mitt i flytten.  
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Städa själv: 

 Fråga vänner och bekanta om hjälp med flyttstädning. Det är ett större jobb än  

 vad du tror och det är bra att ta hjälp. 

Vid andrahandsuthyrning: 

 Få hyresvärdens godkännande för andrahandsuthyrning

 Skriv kontrakt

Övrigt: 

 Begär ledigt från jobbet på flyttdagen.

 Börja äta upp mat i frysen och skafferiet. Ju mindre mat som behöver flytta  

 desto bättre. 

 Samla ihop alla bruksanvisningar och ritningar som följer med boendet, de kan  

 med fördel förvaras i zip-lockpåsar.

 Beställ tv-abonnemang och internet till nya bostaden.

 Beställ boendeförsäkring till det nya boendet. Passa på att se över hem- 

 försäkringen för det nya stället, behöver den utökas eller minskas? Ni kanske  

 vill byta till ett annat försäkringsbolag? På www.konsumenternas.se hittar du  

 objektiva fakta om olika försäkringar.

 Kolla upp förråd och magasinering om du har möbler som inte får plats i den  

 nya bostaden.

 Notera vilka hantverkare som har anlitats till att utföra renoveringar i boendet.  

 Den informationen kan vara bra att ha för de nya ägarna.

 Kom överens med köparen/den nya hyresgästen om eventuell ersättning för  

 extrautrustning som inte tillhör bostads- eller hyresrätten, det kan till exempel  

 vara persienner, tvättmaskin eller mikrovågsugn.

 Skaffa barnvakt till flyttdagen.
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 Anmäl adressändring: 

 1. Anmäl ny adress till www.adressandring.se. Skatteverket meddelar sen de  

 flesta myndigheterna om den nya adressen.  

 2. Begär eftersändning av posten till din nya adress. Om du inte gör det retur- 

 neras din post automatiskt till avsändaren från den dagen som nya ägaren/ 

 hyresgästen är skriven på din gamla adress.

 3. Meddela företag och organisationer om ny adress via AddressPoint www. 

 addresspoint.se. Det är en kostnadsfri tjänst. Allt du behöver är kontrollnumret  

 från adressandring.se (från punkt 1). 

 4. Meddela föreningar och andra organisationer du har ett medlemskap i om  

 ny adress (de som inte är med i AddressPoint).




