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Tips inför flytten
Försök att ha en trevlig flyttdag, med gott om pauser och utan stress.
Vi är vana att packa och bära kartonger och möbler, så ditt bohag är
i trygga händer under hela flytten.

En månad kvar till flytten
Rensa förråd
Boka flyttstädning
Börja tömma frysen
Ansök om semesterledig
Skaffa hund- och barnvakt
Ta hem alla utlånad nycklar

Två veckor kvar till flytten
Gör adressändring
Beställ flyttkartonger
Packa så mycket du kan
Flytta försäkring, internet, el…
Koppla ur disk- och tvättmaskiner
Förbered trädgårdsmaskiner för flytt
Rengör trädgårdsredskap

En vecka kvar till flytten
Märk upp alla möbler
Tvätta och diska upp det sista
Töm ett rum för packade flyttkartonger
Packa så mycket du kan redan nu (igen)
Skriv ut en rumskarta över nya hemmet
Packa finkläder, skor och sängkläder
Gör klart garage, vind och uthus
Förvarna eventuell hissjour

Några dagar kvar till flytten
Packa (nästan) alla leksaker
Säkra kontrollen över alla nycklar
Packa tavlor, hyllplan, gardiner, etc.
Skydda golv med skyddspapp/mattor
Fixa eventuella parkeringstillstånd
Handla något gott till pauserna
Förbered handbagaget
Handbagaget bör innehålla värdehandlingar och pass,
värdefulla smycken, nycklar, snabbkaffe, mobilladdare,
fikabröd, ett ombyte, sängkläder, tandborste, disktrasa
och en toarulle per badrum.

Dagen före flytten
Koppla ur all teknik
Packa allt utom flyttkläderna
Töm köksskåp och garderober
Förbered en flyttkartong för sängkläder
Packa de sista leksakerna
Montera isär alla möbler
Tejpa ihop hyllplan
Packa necessär
Spara några tåliga muggar för kaffe. Håll även undan
ett par skruvmejslar av olika storlek, en tång, några
bra brytbladsknivar och eventuellt en skruvdragare.
Låt eventuella barn eller husdjur vara hos någon
annan under den här dagen, natten och flyttdagen.
Det brukar bli bäst för alla parter.

Flyttdagen
Töm kyl och frys
Avfrosta inför flyttstädning
Packa det sista i handbagaget
Kör alla växter i en lagom varm bil
Dubbelkolla tömda rum och biytor
Packa lamporna sist (de behövs snart igen)
Håll hårt i handbagaget hela dagen
Försök att slappna av, ta pauser och lita på flyttfirman.
För dig är det här en stor händelse i livet – för oss är det
en helt vanlig dag på jobbet. Lämna kvar en lampa, en pall,
städutrustning och rengöringsmedel om du ska göra
flyttstädningen själv.

Efter flytten
Nu återstår bara flyttstädningen och jobbet med att
packa upp allt (om du inte köpt dessa tjänster).
Kom ihåg att lämna nycklarna till förra bostaden
och att tacka alla som hjälpt till under flytten.
Lycka till, och ring om du vill ha hjälp!

