Checklista inför flytten
Har du anmält följande på adressändring hos följande?
Adressändring samt eftersändning av post
Finansiella institut (avsluta eller överför konton)
Skatteverket
Leasing bolag
Försäkringsbolag (behåll eller ändra befintliga försäkringar)
Försäkringskassan.
Skolor och intyg
Abonnemang och medlemskap
Läkare och tandläkare
Har avbeställt dessa tjänster?
El
Vatten
Gas/olja/fjärrvärme
Telefon
Kabel-tv
Tidning
Internetabonnemang.
Kom ihåg att:
Avfrosta ditt kylskåp/frys
Koppla från vattenanslutningar
Kontrollera med tillverkare för att säkerställa att alla vitvaror är
korrekt förberedda för att flyttas
Arrangeras för el-och gasföretag att koppla ur alla kopplingar från
leverans
Sätt viktiga dokument såsom pass och biljetter i din personliga bagage
så att de inte packas av misstag
Kassera objekt som du inte vill ta med dig

Alla kan använda våra lista när det är dags för flytt.
forts. Kom ihåg att:
Returnerade böcker, filmer, osv ...
Ta bort saker från väggarna
Arrangerade för någon att ta hand om dina barn under packdagarna
(detta kan vara en stressig tid för dem)
Tvätta noggrant de saker som kan tänkas tas i karantän (dvs. gräsklippare,
trädgårdsredskap, golfutrustning, cyklar, etc.).
Viktigt:!
Placera inte omtåliga föremål i lådor
Placera inte vätska i lådor (såsom flaskor, parfymer etc.)
Överbelasta inte möbler med för många artiklar (i lådor)
Förvara inte känsliga livsmedel såsom spannmål, mjöl, etc.
Förvara inte eller transportera smycken, pengar, juridiska dokument, skattepapper,
försäkringar eller andra värde handlingar / oersättliga föremål
(bär dessa objekt med dig)
En sista titt omkring ...!
Allt packat på vinden, i trädgården, garaget eller källaren?
Inga kläder på kemtvätten, skor hos skomakaren, sportartiklar i skåp på klubbar
eller skolor?
Packa dina väskor och flytta dem (tillsammans med dina värdesaker, pass och
biljetter) till en säker plats, till exempel en betrodd granne.
Detta kommer att hindra dem från att oavsiktligt packas med dina övriga saker
Ta med telefon-och adressbok med ditt handbagage för flygningen.
Är dina fönster och dörrar låsta? Lämna över nycklar?

Allt klart? Få en god natts sömn!
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