// INFORMATION

RÅD VID FLYTT
Det är mycket som skall planeras och tänkas på när
det är dags att flytta. För att underlätta finns här en
punkt-lista med några råd som förhoppningsvis
underlättar. Tveka inte att fråga din mäklare om
något känns oklart!
HEMFÖRSÄKRING
Säg upp er hemförsäkring och glöm inte att teckna
en ny för ert nya boende.
SOPHÄMTNING
Säg upp sophämtningen.
TIDNINGSABONNEMANG
Säg upp eventuella tidningsabonnemang på lokaltidningen om ni flyttar från orten.
AVSLUTA ELABONNEMANG
Vid flytt behöver ni avsluta ert gamla elabonnemang
samt teckna ett nytt abonnemang på den nya adressen.
FLYTTANMÄL ABONNEMANG
Anmäl flytt av telefon-, bredbands- och TVabonnemang. Ska ni säga upp något avtal, kom då ihåg att
det ofta är uppsägningstid.
ANMÄL ADRESSÄNDRING
Det är viktigt att göra en flyttanmälan till Svensk
Adressändring för att post från myndigheter ska
komma till rätt adress.

FLYTTSTÄDNING
Bostaden ska flyttstädas innan tillträdes-dagen. Vi
rekommenderar er att anlita en städfirma som även
tar hand om ev. klagomål och utför åtgärder.
FLYTTFIRMA
Vill ni inte själv sköta flytten av ert bohag så var ute i
god tid med att boka en flyttfirma som hjälper er.
LÄMNA KVAR BRUKSANVISNINGAR
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.
GARANTI KVAR?
Finns det garanti kvar på maskiner eller vitvaror, ta
gärna kopior på dessa kvitton och lämna över dem
till köparen.
GLÖM INTE NYCKLARNA!
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.
SKRIFTLIGA PANTBREV
Är det en fastighet ni har sålt ska ni även överlämna
eventuella skriftliga pantbrev.

GLÖM INTE BANKER, BEKANTA M.FL.
Glöm inte att anmäla ändrad adress till exempelvis
försäkringsbolag, banker, föreningar och bekanta.
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