
 

Gode flyttetips 
Når man skal flytte, så er der mange ting, som skal ordnes. Derfor har vi samlet en liste over tips, vi 
mener som er rigtig gode, når man skal flytte. 

1. Husk at melde flytning på borger.dk  
Dit telefonselskab, forsikringsselskab m.m. får automatisk besked om din nye adresse, når 
den er gået i gennem hos borger.dk  
Breve, aviser, blade og magasiner bliver automatisk eftersendt til din nye adresse de 
følgende 6 måneder. Dog ikke pakker – de ryger tilbage til afsenderen. 

2. Du/I skal selv informere din arbejdsgiver, el-, varme- og vandleverandør, tandplejer, 
foreninger og abonnementer om flytning. 

3. Husk at opsig og afmelde ting – f.eks. tv-pakke, internet m.m. i din gamle bolig. 

4. Husk at tilmelde og bestille tv-pakke, internet m.m. i din nye bolig i god tid. 

5. Gennemgå inventar/tøj som skal smides ud eller gives væk. 

6. Bestil tid til demontering af vaskemaskine, opvaskemaskine m.m., hvis dette ønskes gjort af 
en professionel en. Vi anbefaler, at ringe 2-3 uger før flytningen. 

7. Husk at gå kælder-, loftrummet eller garagen igennem. 

8. Aflever lånte ting tilbage. 

9. Anbring dine værdigenstande og personlige ting, som smykker, pas m.m., et sikkert sted. 
Måske skal du bruge det under flytningen, og det ville være super ærgerligt at miste det. 

10. Gennemgå køkkenet – pak det ned, som du/I ved, der ikke skal bruge før efter indflytningen. 
Gentag med tøj eller lign. 

11. Ting som skal være tilgængeligt lige efter ankomst, f.eks. toiletartikler, tøj, madvarer m.m. 
burde pakkes separat. 

12. Husk at afrime, rense og tørre køleskabe, fryser m.m. 

13. Husk transport af evt. husdyr. 

14. Indsaml diverse nøgle f.eks. til kælder. Husk også reserve nøgler, som familie eller venner 
har fået. 

15. Husk nøglen til din nye bolig! 

16. Fjern dit/jeres navn(e) fra den gamle postkasse, så din post ikke strander der. Sæt dit/jeres 
navn(e) på den nye postkasse, så du får dit sundhedskort og anden vigtig post. 


