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Flytta checklista - Checklista vid flytt: 

 

3 månader inför flytt 

Du som bor i hyresrätt eller hyr i andrahand har oftast 3 månaders uppsägningstid så var 

gärna ute i god tid med att säga upp ditt hyresavtal. 

  

 Sagt upp hyresavtalet 
 

Flytt tips: Hyr eller hyr ut lägenhet tryggt i andrahand. 

  

45 dagar inför flytt 

Flyttar du vid ett månadsskifte och vill slippa flyttstädningen så är det en god idé att 

boka flyttstädning så snabbt som möjligt om du vill vara säker på att få hjälp till den dag 

du önskar. 

  

 Bokat flyttstädning 
 

Flytt tips: Begär offert på flyttstädning & flytthjälp för paketpris. 

  
 

35 dagar inför flytt 

Var gärna ute i god tid med att meddela uppsägning eller flytt av dina abonnemang och 

avtal så att de avslutas eller flyttas vid flyttdatumet eftersom de flesta abonnemang har 

en månads uppsägningstid. 

  

 Hemförsäkring 

 El/gas 

 Sopor 

 Garage och parkeringsplats 

 Vatten och avlopp 

 Hemtelefon 

 Bredband 

 TV 
 

Flytt tips: Passa gärna på att spara pengar när du ändå ska säga upp & teckna nya 

abonnemang. 

https://track.adtraction.com/t/t?a=1075011258&as=1046552590&t=2&tk=1
http://www.flyttstadspecialisten.com/offert-flyttstadning.html
http://www.flyttstadspecialisten.com/offert-flytt-magasinering.html
http://www.flyttstadspecialisten.com/erbjudanden.html#forsakringar
http://www.flyttstadspecialisten.com/erbjudanden.html#forsakringar
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15 dagar inför flytt 

Köp eller beställ flyttkartonger om du inte redan gjort det. Börja packa vind, garage, 

källare och förråd. Sälj, skänk bort eller kasta sådant som du inte behöver så blir det 

mindre jobb vid flytten. 

 

 Köpt flyttkartonger 

 Rensat förråd 
 

Flytt tips: Beställ billiga & bra flyttkartonger online. 

  

14 dagar inför flytt 

Boka en flyttbil för att inte stå utan transport på avflyttningsdagen. Om du har anlitat en 

flyttfirma så kan du hoppa över det här steget. 

 

 Bokat flyttbil 

  

7 dagar inför flytt 

Gör en flyttanmälan på skatteverket.se eller på adressandring.se men glöm inte att 

adressändring bara gäller svenska myndigheter. Alla dina medlemskap måste 

du meddela adressändring separat till. 

  

 Klubbar 

 Föreningar 

 Organisationer 

 Religösa samfund 

 Företag och banker 

 Vänner 

 Övriga 

   
 

5 dagar inför flytt 

Samla ihop alla mindre värdesaker som till exempel smycken och värdehandlingar. Dessa 

packar du ner i ditt personliga handbagage. 

 

 Samlat ihop värdesakerna 

  
 

 

https://track.adtraction.com/t/t?a=1080727984&as=1046552590&t=2&tk=1&url=http://www.granngarden.se/Granng%C3%A5rden/Flyttl%C3%A5da-Granng%C3%A5rden%2C-stor/p/1183880_BASE
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3 dagar inför flytt 

Packa ner böcker, de flesta av dina kläder och andra saker som du inte behöver innan du 

ska flytta. 

 

 Packat ner det mesta 

 
 

1 dag inför flytt 

Packa ner alla köksredskap och allt porslin. Rulla även ihop mattor, samla in nycklar och 

förbered så gott det går. 

 

 Packat ner det sista 

 
 

0 dagar kvar vid flytt 

Flyttdags! (Och flyttstädning om du inte anlitat en städfirma.) 

  
 

...Efter flytten 

Samma dag som hyreskontraktet går ut eller som du skriver över bostaden till de nya 

ägarna om du sålt din bostad ska du även lämna in alla nycklar. Glöm inte att lämna in 

passerbrickor och alla nycklar för bostaden, garage, motorvärmare, förråd och tvättstuga 

etc. 

 

 Lämnat in alla nycklar & passerbrickor 

  

    

Bonus tips inför flytt: 

Vill du slippa att vara ute i sista minuten med flyttstädningen bara för att upptäcka att 

alla dina rengöringsmedel och städredskap ligger nedpackade någonstans i en 
flyttkartong? 

 Begär en gratis offert på flyttstädning 

Så slipper du stressa igenom flytten på egen hand.  

 

Lycka till med din flytt! Bästa hälsningar /  Flyttstädspecialisten 

http://www.flyttstadspecialisten.com/offert-flyttstadning.html

