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1 månad innan flytt
Ansök om ledighet från arbete inför flyttdagen.

Säg upp/teckna bredband
Börja grovstäda

Börja rensa och släng sådant ni inte behöver eller har använt på 2 år.
Spara på tidningar ifall ni vill ha det som packmaterial.

Eller hyr av Lågprisflytt för 10 kr/st, 0700 270 570
Kontakta kommunen du flyttar till och ordna med sophämtning.
Säg upp/teckna ny hemförsäkring

2 veckor innan flytt

Beställ eftersändning av post eller ändra din postadress

Flytta din hemtelefon, bredband
Läs på om information om packning i flyttlådor
Sälj, skänk bort eller återvinn det som du inte behöver.
Beställ flytt av telefon

1 vecka innan flytt
Läs på om hur packning i flyttbilen går till om ni inte har valt flyttfirma.
Packa ner saker som inte används.
Gå igenom källare/vind/garage/förråd mm och sortera.

5 dagar innan flytt
Samla ihop  småsaker av större värden som smycken, bankböcker, värdehandlingar, mm. 
Detta tar du med dig i ditt egna handbagage under flyttdagen.

4 dagar innan flytt
Skriv och posta flyttkort till släkt och vänner.

3 dagar innan flytt
Organisera flyttlasset

2 dagar innan flytt
Gå igenom köket och packa glas, porslin, rengör hyllor och skåp.
Spara lite bestick, glas, tallrikar till frukost och middag.
Plocka ner gardinerna.

1 dag innan flytt
Rulla ihop mattor. Samla in nycklar från den gamla lägenheten.

1 dag efter flytt
Kontrollera att flyttstädningen är väl genomförd
Vi på flyttfirmor Göteborg rekommenderar er att alltid ha brandvarnare i hemmet.
Det är en billig livförsäkring.

Boka städfirma på lågprisflytt  0700-270 570, 20 kr/kvm

Boka flyttbil om ni inte har valt lågprisflytt för 640 kr/tim

Annars beställer ni makulatur från Lågprisflytt i samband med ev kartonghyra
Skaffa egna flyttkartonger på tex ÖB proffs lådan 24,95 /st bra kvalitet

Adressändra på adressändring.se eller hos skatteverket

Adressändring tel 020-979899
Börja grovpacka

Kom överens ang nycklar till den nya bostaden.
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