CHECKLISTA FÖR LOKALFLYTTNING
Nedan följer en checklista för vad du bör tänka på i samband med lokalflytt (2sidor)

 ADRESSÄNDRA
Planera så att posten och eventuellt dagstidningar eftersänds till den nya adressen, kontakta
Adressändring. Senast en vecka innan det skall börja gälla.
www.adressandring.se
Meddela även banker, försäkringsbolag, skattemyndigheterna och posten att din firma ska byta
adress.
Börja skicka ut den nya adressen till dina kunder och leverantörer och andra kontakter.
 FLYTTFIRMOR/STÄDFIRMOR
Kontrollera priser för företagsflytt hos diverse flyttfirmor. Boka prel. tidpunkt för både flytt och
städning.
Börja packa ner allting som inte är nödvändigt i de dagliga rutinerna.
Ifall om de finns andra utrymme som vindsutrymme, källare, garage eller någon typ av förråd. Gå då
igenom dessa och sortera.
Hyresobjektet ska lämnas väl städat. Skador på hyresobjektet ska åtgärdas och bekostas av
hyresgästen. Detta skall vara utfört innan hyresgästen har lämnat hyresobjektet.
 EL
Arrangera så elmätaren läses av och så att ditt elbolag stänger av tjänsten dagen efter flytten. Glöm
inte säga upp det gamla el abonnemanget och anmäla eventuellt det nya.
 TELEFON
Flytta ditt telefonabonnemang eller byt operatör och beställ nytt abonnemang.
 INTERNET ANSLUTNING
Skaffa ett nytt abonnemang för ditt datanät. Glöm inte tänk på datasäkerheten.
 FÖRSÄKRING
Flytta din företagsförsäkring
 LEASING
Omförhandla eller säg upp leasing avtal på kontorsmaskiner, mattor, kaffemaskiner och städavtal.

BISKOPEN FASTIGHETS AB
Postadress: Box 688 261 25 Landskrona
Besöksadress: Gasverksgatan 35 Landskrona
Telefon Växel: 0418-145 00 Fax: 0418-122 64
www.biskopen.se

CHECKLISTA FÖR LOKALFLYTTNING
Nedan följer en checklista för vad du bör tänka på i samband med lokalflytt (2sidor)
 BESIKTNING
Kontakta Biskopen Fastighets AB 0418-145 00 för vilken dag och tidpunkt den aktuella
slutbesiktningen kommer att äga rum. Då skall lokalen även vara avstädad och inflyttningsklar för
den nya hyresgästen.
Alla nycklar och annan låsverksamhet skall lämnas till hyresvärden på slut besiktningsdagen.
 HYRAN
Hyran betalas i förskott. Om hyresbetalning uteblir har hyresvärden rätt att säga upp dig från
hyresobjektet. Bra att tänka på vid flytt av ny lokal.
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