Checklista för flytt
Vi på Adressändring vill göra det enkelt för dig att flytta!
Vare sig du ska flytta hemifrån, ihop med din partner,
flyttar själv eller isär så har vi tipsen du behöver!
Här kommer några saker att tänka på när du ska flytta.

I god tid före flytt
£
£

Teckna mäklaravtal och fotografera ditt boende om du ska sälja.

£
£

Om du ska flytta själv behöver du antagligen boka en flyttbil.

£

Ta reda på vad som gäller kring städning i både bostaden
du flyttar från och till.

£

Köp eller låna flyttkartonger och fixa packmaterial.
Tänk på att inte packa kartongerna för tungt.

£
£

Kan vara bra att hyra eller låna en pirra att köra kartonger på.

£
£

Boka magasinering om du inte får plats med allt i nya bostaden.

Boka flyttfirma eller vänner som kan hjälpa till med packning
innan och på själva flyttdagen.

Beställ eftersändning i god tid innan flytten.
Gärna 14 dagar så att posten hinner flytta med dig.

Verktyg behövs ofta till en flytt. Satsa på hammare, skruvmejsel,
tumstock, vattenpass, borrmaskin, skruv, spik etc.

Gör en skiss över din nya bostad och planera hur du vill möblera.
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När det är dags att flytta

Bjud
på
fika!

£

Märk upp kartongerna med vilket rum de ska till. Tänk på att
skriva på kortsidorna så att det syns när kartongerna står
staplade. Skaffa gott om lådor!

£
£
£

Kolla om det finns hiss och hur stor den är vid den nya bostaden.

£

Tänk på att packa det du behöva första kvällen så att du hittar
det, till exempel tandborste, sängkläder, handduk och lite lampor.

£

Handla och förbered för om du tänker bjuda på fika eller lunch
till de som hjälper till. Och vatten!

£

Du behöver ha ett skriftligt kontrakt på ditt boende. Alla som bor
i bostaden ska stå med på kontraktet. De personer som står på
kontraktet är de som har betalningsansvar.

£

Gör en besiktning av bostaden innan du flyttar in, notera
tillsammans med hyresvärden om det finns några skador.
På så sätt kan du inte bli ansvarig för skador andra orsakat.

£

Om du säljer och köper en lägenhet eller ett hus ska du
självklart också besiktiga bostaden.

£

Om du hyr bostad i andra hand så är det viktigt att du skriver ett
kontrakt. Hyresvärdens ska alltid godkänna en andrahandsuthyrning.
Gör en lista och ta bilder på alla möbler etc som ingår om du
hyr möblerat.

£

Om du behöver renovera är det bra att tänka på att det tar tid
att hitta rätt företag för jobbet.

Informera grannarna på båda platser om att du flyttar ut och in.
Nu är det dags att eftersända din post så att du inte missar
något viktigt eller kul.

Fixa alla avtal
£

Glöm inte att ordna en hemförsäkring till din nya bostad.
Och kolla vilka villkor som gäller vid flytt, till exempel om
något går sönder eller försvinner.

£

Se till att ditt elavtal är flyttat till den nya bostaden och att det
gäller från och med det datum du flyttar in.

£

Gas, fjärrvärme, vatten och avlopp samt sophämtning behöver
du också se över, beroende på om du bor i lägenhet eller hus.
Läs av mätare i både den gamla och den nya bostaden.

£

Ordna flytt och installation av TV, bredband, streamingtjänster
och fast telefon. Var ute i god tid då många företag har långa
väntetider.

£
£

Fixa larm till hemmet om du vill ha det.

£

Om du har barn är det bra att kolla plats på dagis och skolan
i det område du flyttar till i god tid.

Behöver du parkeringsplats är det bra att kolla upp hur det
fungerar vid ditt nya boende.

Fler tips för din flytt
4 Sälj, skänk eller släng prylar som inte behövs.
4 Det finns Allmänna bestämmelser för flytt som heter Bohag 2010
och är en överenskommelse mellan Konsumentverket, Sveriges
Möbeltransportörers Förbund och Sveriges Åkeriföretag.
4 Kom ihåg dina vänner! Köp flyttkort hos Svensk Adressändring
www.adressandring.se. Beställer du eftersändning av post får du
förtryckta flyttkort med din nya adress.
4 Du kan göra RUT-avdrag för både flytt och flyttstädning.
4 Husgeråd som är bra att ha när du flyttar hemifrån
• Kastruller
• Stekpanna
• Ugnsfast form
• Knivar
• Glas, tallrikar och bestick
• Potatisskalare
• Osthyvel

Ta med dig posten
när du flyttar
Vi är experter på att se till att du får din post dit du vill ha den.
Börja med att eftersända och adressändra din post hos oss när
du flyttar. Så att du inte missar något kul och viktigt i livet!
Om du inte beställer eftersändning skickas din post automatiskt
till avsändaren.

www.adressändring.se
Svensk Adressändring AB ägs av PostNord och BringCitymail
och samlar in adressändringar från privatpersoner och företag i hela landet.
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