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Planering av er bohagsflytt. 

Planering av er flytt är det huvudsakliga för att allt ska gå så pass smidigt som möjligt. Boka 

därför er flytt i tid med oss på GLOBUS så kommer vi garanterat göra allt för att ni ska bli mer 

än nöjda med er flytt. 

30 dagar kvar 

Boka in en kostnadsfri besiktning med oss, så att ni får en fullständig offert av vad er flytt kommer att 

kosta. Var detaljerad med vad ni vill ha hjälp med och tveka inte att ställa eventuella frågor och 

funderingar ni kan tänkas ha gällande er flytt. 

Glöm inte att säga upp eller beställa flytt av eventuella fasta telefonabonnemang, 

bredbandsabonnemang och nytecknande abonnemang på nya adressen, eftersom det ibland kan 

röra sig om väntetider hos dessa företag. 

 

20 dagar kvar 

Kasta eller skänk bort den inredning ni inte vill behålla efter flytten. Ännu bättre, sälj eventuell 

inredning och prylar som ni inte vill ha kvar via diverse nätauktioner. Det rekommenderas att göra 

detta i god tid eftersom det kan ta ett tag att få sina saker sålda. 

 

14 dagar kvar 

Efter accepterad offert kan ni boka in tid för utkörning av flyttkartonger och annat packmaterial, om 

ni har valt att packa själva. Annars kan ni avvakta tills den inbokade dagen för nedpackning då våra 

packmästare utför jobbet. Våra flyttkartonger är av hög kvalitet och tål därför många flyttar 

framöver. Ni väljer själva om ni vill låna flyttkartonger eller om ni vill köpa nya flyttkartonger av oss. 

Dock rekommenderar vi att ni lånar flyttkartonger av oss eftersom vi gärna ser att ni tänker på miljön 

och främjar återanvändning. Lånade flyttkartonger får ni ha tills 30 dagar efter ert flyttdatum. 

 

8 dagar kvar 

Glöm inte att anmäla adressändring av post. Kom även ihåg att även anmäla adressändring till 

exempelvis dina banker, försäkringsbolag, medlemskap, skattemyndigheterna och tidningar. Se till 

att ni går igenom diverse saker i förråd, garage, källare, vind och liknande. Börja sortera och packa 

ner så mycket som möjligt i flyttkartonger. Detta minskar risken från att smådelar blir kvarliggande. 
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5 dagar kvar 

Samla ihop klockor, smycken, värdehandlingar och andra småsaker av större värde. Dessa tar du själv 

med vid flytten. Om du inte har skickat efter flyttkort via adressändring, kan det vara värt att skriva 

flyttkort samt posta dessa till nära och kära. 

 

3 dagar kvar 

Om du packar själv, se till att packa ner de saker du troligtvis inte kommer behöva den närmaste 

tiden såsom exempelvis böcker och kläder. Ta ner gardiner om möjligt. Packa även ned köksredskap, 

glas och porslin. Kom ihåg att försäkringen inte täcker packskador på exempelvis glas och porslin om 

ni väljer att packa detta själva. Därför rekommenderar vi att ni anlitar våra packmästare i samband 

mer er flytt. För mer info och råd kring packning vänligen läs om våra packtips. 

 

1 dag kvar 

Se till att ni har allt ni behöver till den nya bostaden såsom nycklar och portkoder. Börja även samla 

ihop saker som ni kommer att behöva direkt när ni flyttat in i den nya bostaden. Detta gäller 

exempelvis extrakläder, sängkläder och toalettartiklar. Märk upp dessa flyttkartonger lite extra. 

 

Flyttdagen 

Ha allt planerat innan vi på GLOBUS anländer till dig på flyttdagen. Ha era nycklar redo på plats så att 

det blir smidigare för flyttpersonalen. Försök att inte stressa. Tänk på att vår flyttpersonal är 

rutinerade och flyttar folk dagligen. Om ni har några frågor är ni välkomna att fråga vår flyttpersonal 

på plats men om det rör sig om tilläggsarbeten ber vi er kontakta kontorspersonalen. De kan enkelt 

svara på vad eller hur mycket extra det skulle kosta. I övrigt ser vi att ni, liksom vår flyttpersonal har 

ett glatt humör, så blir stämningen trevligare. 
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