
 

moveriaTM.no er din administrative hjelp i flyttingen. 
Vi hjelper deg med å planlegge utflyttingen, innflyttingen og alle nødvendige aktiviteter i forbindelse med en 

flytting. 
Vi vil alltid forbedre oss, og derfor mottar vi gladelig din feedback.  

Start flyttingen på moveria.no! 
Kontakt: kundservice@moveria.com 

 

TING Å TENKE PÅ NÅR DU FLYTTER 
Av www.moveria.no. 

God planlegging er nøkkelen til at flyttingen forløper så smidig som overhodet mulig. Følg rådene i 

sjekklisten under, de sørger for et godt resultat. 

Forberedelser i god tid før flyttedagen 

 Bestill leiebil 

 Bestill flyttefirma og/eller venner som kan hjelpe til med å pakke før/på flyttedagen. 

 Kjøp eller lån flyttekasser og pakkematerial. 

 Lei eller lån en flyttetralle. 

 Dersom du har for liten plass til eiendelene dine, undersøk muligheten for oppbevaring av 
disse. 

 Muligvis behøver du å kjøpe enkelte ting før flyttedagen, se Moverias sjekkliste ”Innkjøpsliste 
før flytting”. 
 

Et par dager før flyttedagen 

 Lag gjerne en enkel skisse over den nye boligen som kan brukes til å få rett ting på riktig sted. 

 Pakk flyttekassene med en plan og ikke for tungt, se Moverias sjekkliste ”Pakkeinstruksjoner” 
for gode tips. 

 Marker kassene med hvilket rom de hører til. La markeringen stå på sidene av kassene, ikke 
oppå, slik at teksten er synlig når kassene står stablede oppå hverandre. 

 Informer naboene begge steder om at du er i ferd med å flytte. 

 Undersøk om det finnes heis og hvor stor denne eventuelt er. 

 Dobbelsjekk med strømselskapet for å sikre deg at du har strøm allerede fra første dag. 
 

Kvelden før flyttedagen 

 Pakk det siste. Husk å samle de tingene som du kommer til å trenge umiddelbart i samme 
kasse, for eksempel tannbørste, sengetøy, håndklær og belysning. Marker kassen godt. 

 Handle inn og forbered deg dersom du planlegger å by på mat og drikke til dem som hjelper 
deg med flyttingen. Vann er spesielt viktig å ha tilgjengelig i hele flytteperioden. Kanskje har 
noen av dine venner lyst til å stå for dette i stedet for å bære møbler og flyttekasser? 

 Tenk igjennom hva du ønsker å flytte først, hvordan og hvem som skal hjelpe deg med de 
forskjellige tingene. 

 Sørg for å få en ordentlig natts søvn i forkant av flyttingen. 

 Sørg for å være tilgjengelig under hele flyttedagen. Ha mobiltelefoner og lignende oppladet. 
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Flyttedagen 

 Informer de som hjelper deg om hvilke planer du har for dagen, i hvilken rekkefølge ting skal 
flyttes, hvem som befinner seg i den nye boligen og hvem som blir igjen i den gamle osv. 

 Del ut nøkler og bytt telefonnummer slik at dere kan holde kontakten i gjennom dagen. Husk 
å være tilgjengelig. 

 Husk å se igjennom boligen du flytter fra slik at du ikke glemmer noe og at det ser ordentlig 
ut før du forlater boligen. Slukk lamper, steng vindu og lås ordentlig. 

 Sjekk at varme, vann, telefon og lignende fungerer som det skal i din nye bolig. 

 

 

 

 

 


