
 

 

 

  
 

Enkel checklista för kontorsflytten  
Här delar vi med oss av några punkter som kan vara bra att fundera på inför flytten. 

Det är på inget sätt en heltäckande lista, men kan kanske vara till er hjälp i alla fall.  

Flyttprojektet 

 Utse flyttansvarig eller en projektgrupp för att hantera flyttprojektet  

 Gör en ordentlig projektplan för flytten och planera tiden fram tills inflyttning. 

Glöm inte vikten av internkommunikation. En flytt engagerar! 

 Beställ flyttbesiktning i er nuvarande lokal  

 Börja städa och sortera i god tid - det tar alltid längre tid än förväntat  

 Sortera, återbruka och återvinn så mycket som möjligt och välj en flyttfirma med 

högt hållbarhetsfokus 

Planera för den nya vardagen på kontoret  

 Beställ kaffemaskinen i god tid. Det brukar vara uppskattat att den finns på plats 

och fungerar redan dag ett  

 Glöm inte att teckna avtal för lokalvård, fruktleveranser, växtservice, mattor, 

kontorsmaterial och allt annat som gör kontoret till en härlig plats.  

 Stäm av vilken avfallshantering som lämpar sig bäst i den fastighet ni har ert 

kontor. Vasakronan erbjuder olika lösningar för avfallshanteringstjänster. 

Adressändring och posthantering  

 Anmäl adressändring  

 Beställ nya visitkort, kuvert etc. med er nya adress 

 Glöm inte att adressändra på hemsida och andra digitala sökmotorer. Ta hjälp av 

er kommunikations – eller marknadsavdelning. De brukar ha koll på hur det görs 

på ett smidigt sätt.  

 

 

Rev. Jan, 2022 



 

 2 (2) 
 

  
 

Lås, larm och bevakning  

 Glöm inte att beställa cylindrarna och tajma montaget med inflyttningen.  

 Installera larm och teckna avtal med larmoperatör 

 Ordna med nycklar eller passerkort till alla i personalen  

 Se över och justera försäkringsskydd vid behov  

Internetaccess och övriga IT-tjänster  

 Säg upp befintliga avtal eller omförhandla dem  

 Beställ/flytta befintligt telefonabonnemang  

 Vasakronan fastigheter är ihopkopplade via eNet, ett fibernät med internetaccess 

som ägs och drivs av Visolit. Kontakta Visolit för mer information om vilka IT-

tjänster som erbjuds förmånligt till samtliga Vasakronans kunder 

Brand 

 Installera brand- och utrymningslarm i kontoret  

 Utse en brandskyddsansvarig och säkerhetsansvarig  

 Sätt upp utrymningsplaner och skyltar i kontoret  

 Montera brandsläckare på strategiska platser i kontoret 

Skyltning till ert nya kontor   

 Vasakronan ser till att ert företagsnamn finns skyltat i entréer och hissar.  

 Teckna skyltplatsavtal med Fastighetschefen för att få möjlighet att skylta på 

fastighetens fasad (gäller för de fastigheter där den möjligheten erbjuds) 

 Ta fram underlag för skyltens utformning som kan godkännas av Fastighetschefen 

innan ni lämnar in bygglovsansökan  

 Ansök om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret  

 När bygglovet är beviljat – beställ skylten.  

 Tips: ta tag i skyltfrågan i god tid innan inflyttning om ni vill att skylten ska lysa fint 

på inflyttningsdagen 

Avslutningsvis 

Vi önskar er stort lycka till med flytten. Och tveka aldrig att höra av er till oss. Vi har 

erfarenhet av tusentals flyttar och svar på det mesta som rör kontorslokalen.  

 


