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Tips och råd för dig
som väljer att packa själv
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FAST INREDNING
Ta ned skåp och hyllor som är
fastmonterade på väggen. Ta
hand om eventuella nycklar, de
är ditt ansvar.

SKRYMMANDE MÖBLER
Demontera sängar, hörnsoffor,
skrivbord och andra stora
möbler som ska med i flytten.

KRUKVÄXTER
Montrab inte tar ansvar för krukväxter. Vintertid fryser
de lätt, särskilt vid längre
transporter. Vattna inte krukväxterna dagarna före flytten.

TRÄDGÅRDSREDSKAP
Trädgårdsredskap, gräsklippare
med mera måste vara ordentligt
rengjorda och tömda på bensin
och olja eftersom de ska lastas
med ditt övriga bohag.
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ELEKTRONISK UTRUSTNING
Disk-, tvättmaskin och annan
monterad elektrisk utrustning
som ska med vid flytten, ska
kopplas ur av behörig fackman.
Dessutom ska de transportsäkras.
VÄRDESAKER
Montrab ansvarar ej för värdesaker så dessa bör du flytta själv.
Samla dem på ett säkert ställe i
god tid före flytten. Detta gäller
exempelvis mediciner, bankböcker och smycken.

STÄDNING
Gå igenom garage, vind och källare och sortera ut det som ska
kastas. Städningen av bostaden
du lämnar ingår inte i priset för
flytten, men be oss gärna om en
offert.

RADIO/TV
TV, radio, stereo och datorer
med mera rekommenderar vi
att du kopplar ur själv så att du
kan märka upp alla sladdar och
tillbehör. Om vi på Montrab
kopplar ur apparaterna,
märker vi inte de olika delarna
och vi kopplar inte heller in dem
i ditt hem. Ansvar, se
”Bohag 2010”.
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GARDINER
Gardiner, draperier med mera vill
vi att du själv tar ned. Häng dem
över exempelvis en stolsrygg, så
tar vi hand om dem.

MATVAROR
Vi rekommenderar att du
tömmer kylen och frysen före
flytten. En del varor, exempelvis
öppnade mejeriförpackningar,
flyttas ej. Vi ansvarar
ej heller för livsmedel.

FLER TIPS!
Ställ undan det städmaterial du behöver för flyttstädningen. Vill du inte städa själv så kan vi självklart
hjälpa dig med flyttstädningen. Kontakta oss för offert.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Lycka till med flytten!
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Forts. Tips och råd för dig som väljer att packa själv
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BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Av försäkringsskäl lämnas alla
brandfarliga vätskor kvar i den
gamla bostaden.
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PORSLIN
Porslin staplas på högkant med
packpapper eller bubbelplast.
Glas ställer du upp inslagna i
packpapper eller bubbelplast.

TAVLOR
Fråga efter tavelblad. Tavelblad
är kartongskivor som du kan
ställa mellan varje tavla i kartongen. Tavlor som inte får plats
i kartoner får hänga kvar på väggen. Dessa emballerar vi
på lastbilen.
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FLYTTKARTONG
Kontakta oss om du behöver
kartonger att packa i. Vi säljer
både nya och begagnade flyttkartonger med dubbel wellpapp.
Tänk på att alltid svepa in porslin
i pack papper eller bubbelplast
och packa på högkant. Kom ihåg
att märka kartongerna väl med
det rum/ våningsplan de ska
levereras till.
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LAMPOR OCH LAPMSKÄRMAR
Samtliga lampskärmar monteras
loss från stativ och läggs i en
flyttkartong. Alla glödlampor
skruvas ur.

13

TUNGA OBJEKT
Meddela oss om särskilt tunga
objekt som piano eller kassaskåp
omfattas av din flytt.
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STÖRRE VASER
OCH PRYDNADSSAKER
Där packpappret inte räcker till,
använd kuddar eller filtar för att
säkra godset i kartongen.

KLÄDER
Festdräkter och kostymer hängs
i pappgarderober som Montrab
tillhandahåller. Övriga kläder
viks och packas fint i en flyttkartong.
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När du flyttar är du skyldig att anmäla det till Skatteverket. En flyttanmälan är gratis
och gör att din nya adress meddelas till myndigheter, kommuner, landsting och de
företag som köper uppdateringar. Tänk på att idrottsföreningar, gym,
tidningsprenumerationer och dina privata kontakter inte automatiskt uppdateras med
din nya adress. De måste du själv meddela din nya adress. Om du inte har möjlighet
att göra detta direkt vid flytt kan du köpa eftersändning av post via Svensk
Adressändring AB. Då eftersänds till post till dig under en begränsad tid.
SKATTEVERKET
Flyttanmälan görs kostnadsfritt direkt hos Skatteverket.
Om du har e-legitimation kan det göras direkt på webbplatsen:
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta (Tjänsten är öppen 07-24 alla dagar)
Man kan även anmäla flytt på blanketten: ”Anmälan - Flyttning inom Sverige”, SKV 7845.
Blanketten kan laddas ned:
www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7845.4.3dfca4f4
10f4fc63c86800014818.html
Flyttanmälan skickas per post till:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2001
205 76 Malmö.
Du kan göra anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Då gäller din nya adress
från dagen du flyttar in. Anmäler du senare gäller din nya adress från den dag anmälan kom
in till Skatteverket.
ADRESSÄNDRING
För att få den post som inte berörs av Skatteverkets adressregister till din nya adress kan du
beställa eftersändning. I upp till 12 månader skickas posten vidare till dig från din gamla
adress. Tjänsten är avgiftsbelagd. De erbjuder studentrabatt. Adressändring erbjuder även
flera elektroniska tjänster för att underlätta adressändring.
www.adressandring.se
Telefon: 020-979 899, vardagar 08:00-19:00 (lördag och söndag stängt).

1. Säg upp hyreskontraktet.
Bör göras i god tid innan då uppsägningstiden kan vara 1-3 månader och upphör i
månadsskiftet efter uppsägningstidens slut. Uppsägningen måste vara skriftlig.
2. Hyra i andra hand?
För detta krävs tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden. Saknas tillstånd kan du bli
tvungen att flytta. Gör upp ett avtal. Gäller det längre än 2 år, gör upp ett avtal om
besittningsskydd. Ett sådant ska godkännas av hyresnämnden.
3. Beställ flytt av telefon, Internet, kabel TV etcetera.
4. El-abonnemang.
Säg upp abonnemanget du har på din gamla adress och teckna nytt till din nya adress.
5. Hemförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för just dig.

