Før du flytter:
Pak flyttekasserne rigtigt
Hav dine ting pakket godt ned i flyttekasser. Har du et loft- eller kælderrum, så
overvej, hvad der skal pakkes væk, og hvad der skal blive i lejligheden.

Tjek, om dine forsikringer stadig dækker
Når du er over 21 dækker dine forældres forsikring dig ikke længere. Du bør
derfor tilmelde dig din egen indboforsikring.

Søg boligstøtte
En række faktorer afgør, om du kan få boligstøtte til din husleje. Ansøg i god tid,
da behandlingstiden kan være flere uger.

Planlæg selve flytningen
Hvem skal hjælpe dig, og hvordan skal dine ting transporteres? Overvej, om du
vil have hjælp fra din omgangskreds, eller om du vil hyre et professionelt firma.

Anskaf dig inventar
Hav de vigtigste ting som f.eks. seng og spisebord klar, inden du flytter. Køber
du dine ting brugte, kan der være mange penge at spare.

Læs lejekontrakten grundigt igennem
Tjek, om du lejer på rimelige vilkår. Er du i tvivl, så få en boligadvokat til at læse
kontrakten for dig.

Hav det praktiske klar
Når du flytter ind i en tom lejlighed, kommer du hurtigt til at mangle ting som
toiletpapir og rengøringsmidler. Hav de mest basale ting med, så du ikke pludselig står uden.

Tjek dit lejemål, inden du flytter dine ting ind
Sørg for at gennemgå lejligheden grundigt for fejl og mangler, og notér disse.
Det kan spare dig mange penge, når du engang skal flytte fra lejemålet.
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Efter du er flyttet:
Meld overførsel af husleje til betalingsservice
Sørg for, at din husleje og eventuelle regninger altid bliver beregnet rettidigt. Du
kan også tilmelde andre regninger herunder.

Bestil internet og fjernsyn - og husk licensen
Ikke alle boligforeninger tilbyder fjernsyn og internet. Sørg for at tjekke, om du
selv skal vælge udbyder. Er du licenspligtig, skal du tilmelde dig medielicens. Bor
du med en partner, kan I tilmelde jer som par.

Registrer flytning på borger.dk
Vigtigt, da det er lovpligtigt senest 5 dage efter indflytning.

Skift læge og tandlæge
Kan du nemt gøre på borger.dk.

Aflæs din elmåler
Sørg for at aflæse din elmåler senest 5 dage efter indflytning, så du ikke betaler
for den tidligere lejers forbrug.

Ret din SU eller andre offentlige ydelser
Er du udeboende, har du ret til at få udbetalt den udeboende sats.

Få lavet en ekstranøgle
De fleste får på et tidspunkt brug for en ekstranøgle - få den lavet, inden det er
for sent.

Læg et budget
Hvis du lægger et budget på forhånd, sørger du for, at pengene rækker langt
hver måned.

Lav en madplan
Sørg for, at du kommer længst for pengene, når du handler dagligvarer ved at
lave en madplan.
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