Allflytt i Kalmar - Checklista

9 dagar kvar...
• Sortera bort gamla kläder och annat samt kassera eller skänk bort.
8 dagar kvar...
• Anmäl adressändring till posten, bank, tidningar, försäkringsbolag, skattemyndigheten,
försäkringskassan, föreningar m.m.
• Säg upp abonnemang på el, gas, vatten och kabel-TV samt beställ nya till den nya adressen.
• Meddela inkopplingsdag för telefon - annullera kontrakt med bränslebolag och liknande.
7 dagar kvar...
• Beställ tid för demontering och service av fast anslutna hushållsmaskiner.
• Ordna transport av husdjur.
6 dagar kvar...
• Gå igenom vind, källare och garage, sortera och gör rent.
• Lägg allt som ska kastas i soppåsar.
5 dagar kvar...
• Samla smycken, bankböcker och värdehandlingar på säkert ställe.
• Packa brev och andra personliga handlingar.
• Planera de närmaste dagarnas måltider så att så lite matvaror som möjligt behöver flyttas.
4 dagar kvar...
• Ägna dagen åt att meddela om adressändring till vänner och bekanta.
• Kontrollera att inflyttning kan ske som planerat.
3 dagar kvar...
• Packa kläder och linne som Ni inte behöver den närmaste tiden.
• Packa böcker och tidskrifter.
• Packa "mjuka saker" skor, hattar m.m. - ordna nedtagning av komplicerade gardinuppsättningar.
2 dagar kvar...
• Gå igenom köksredskapen.
• Packa det som inte behövs för måltiderna de närmaste dagarna.
• Packa glas och porslin.
• Rengör hyllor och skåp.
• Demontera yttre TV-antenn.
1 dag kvar...
• Kontrollera att allt blivit gjort enligt denna checklista.
• Samla in nycklar till lägenheten, vinden och andra utrymmen.
• Se till att Ni har nyckel till den nya bostaden.
• Ordna med lås till de nya vinds- och källarutrymmena.
Flyttningsdagen
• Har Ni beställt flyttning inklusive nedpackning kommer packmästaren idag.
• Informera packmästaren om de föremål som Ni vet är speciellt ömtåliga.
Nu tar vi över det tunga arbetet och sköter lastning, transport och lossning.
Är förberedelserna klara behöver Ni endast:
• Kontrollera att alla utrymmen är tömda innan flyttbilen avgår.
• Lämna instruktion om var möblerna och det packade skall placeras i den nya bostaden.
• Meddela packmästaren uppställningsplatser för det han packar upp. Sakerna ställs på öppna ytor,
bord, bänkar och dylikt, för att Ni själva ska kunna ställa in dem på just det sätt som Ni vill ha det i
skåp och hyllor. Har Ni inte beställt uppackning sköter Ni detta själva.
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