
Att tänka på innan flytten

En flytt till en ny stad kan vara väldigt stort, spännande och till och med lite skrämmande. En del 
flyttar för att börja studera på universitet eller högskola medan andra flyttar för att komma närmre 
jobb, familj eller vänner. Det kan till och med vara så att man flyttar för att få en ny start i livet. Här 
är några tips för att göra flytten lättare, oavsett varför du flyttar.

Det första, största och viktigaste tipset är att planera din ekonomi noga i förväg. Tänk på att skaffa 
ett nytt jobb i förväg så att du inte står där med byxorna nere och har stora utgifter men inga 
inkomster. Gå även igenom kostnaderna för att faktiskt flytta. Måste du betala dubbel hyra under 
några månader? Behöver du hyra en lastbil? Om du äger ditt boende, är det bäst att sälja det 
samtidigt som du flyttar.

Involvera hela familjen och dina vänner i flytten. Om du får hjälp går allt mycket lättare och det kan
till och med bli en riktigt trevlig och social dag. De flesta är positiva och hjälper gärna till så var 
inte rädd för att fråga. Men du förväntas att bjuda på mat och dryck under flytten och då är hämtmat
ett bra alternativ.

Sist men inte minst borde du förbereda din packning innan flyttdagen. Börja med att städa bort allt 
som du inte behöver. Var inte rädd för att slänga sådant som inte har använt på flera månader eller 
år. Flytta bara med det viktigaste!

En välgenomtänkt flytt med mycket hjälp är en trevlig upplevelse men en oplanerad och rörig flytt 
utan hjälp blir snabbt en jobbig erfarenhet som du inte gärna vill göra om. Kom ihåg att tacka alla 
som ställer upp för dig och när de behöver din hjälp är det viktigt att du är där för dem.


