ATT TÄNKA PÅ VID FLYTT
Det är mycket som ska planeras och tänkas på när det är dags att flytta. Vi har satt
samman en lista med råd som förhoppningsvis underlättar. Tveka inte att fråga din
mäklare om något känns oklart!
□□

Hemförsäkring

□□

Flyttanmäl/avsluta abonnemang

Säg upp er hemförsäkring och glöm inte att teckna en
ny för ert nya boende.

Anmäl flytt av abonnemang såsom telefon, bredband,
TV, gas, el, sophämtning, tidningar & magasin, larm osv.
Kom ihåg att uppsägningstiden kan vara flera månader.

□□

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket

□□

Adressändra

□□

Ansök om ny skola/förskola för barnen

□□

□□

Flyttfirma

□□

Lämna kvar bruksanvisningar

□□

Garanti kvar?

□□

Glöm inte nycklarna!

□□

Skriftliga pantbrev

Detta görs för folkbokföringen, myndighetspost osv.

Gå in på adressändring.se för att adressändra och
eftersända post.

Det kan vara bra att vara ute i god tid med ansökan, då
det i vissa kommuner kan vara kö.

Flyttstädning

Bostaden ska flyttstädas innan tillträdesdagen. Vi
rekommenderar er att anlita en städfirma som även tar
hand om ev. klagomål från köparen och utför åtgärder.
Väljer du att flyttstäda själv, se gärna vårt dokument
med råd gällande flyttstädning.

Vill ni inte själva sköta flytten av ert bohag så var ute i
god tid med att boka en flyttfirma som hjälper er. Se till
att de har erforderlig försäkring.

Om ni har bruksanvisningar eller skötselanvisningar för
maskiner och vitvaror lämnar ni kvar dem i bostaden.
Tänk även på att andra tillbehör som hör till bostaden
ska lämnas kvar. Läs mer om detta i dokumentet Fast
och lös egendom.

Finns det garanti kvar på maskiner eller vitvaror, ta
gärna kopior på dessa kvitton och lämna över till köparen.

Inför tillträdet är det viktigt att ni har samlat ihop samtliga nycklar som hör till bostaden. Glöm inte eventuella
nycklar till förråd, tvättstuga och postfack.

Är det en fastighet ni har sålt ska ni även överlämna
eventuella skriftliga pantbrev.

