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Snart kan du flytta hem 

I februari-mars kan du flytta hem till din lägenhet igen. Här kan du läsa 
om vad du behöver göra eller tänka på innan du flyttar tillbaka.  

Preliminärt startdatum för din återflytt 

Det är många som ska flytta tillbaka till Kuddbygränd 20-22. För att flytten ska 

gå enkelt kommer alla hyresgäster att flytta in olika dagar. I januari 2023 

kommer du att få ett brev med information om vilken dag och tid du får flytta 

hem till din lägenhet.  

 

Först kommer alla som bor på plan 1-3 att få flytta in, sedan får alla som bor på 

plan 4-6 flytta in. Här kommer preliminära startdatum för återflytt: 

 
Från onsdag den 15 februari 2023 börjar plan 1-3 flytta in. 
Från onsdag den 1 mars 2023 börjar plan 4-6 flytta in. 

Så går flytten till 

Kontakta ditt försäkringsbolag  så fort som möjligt och meddela det preliminära 

datumet för din återflytt. Försäkringsbolaget anlitar en flyttfirma som hjälper dig 

att flytta tillbaka. När du vet vilket flyttdatum det blir behöver du kontakta 

försäkringsbolaget igen och meddela det. Om du inte hade någon hemförsäkring 

vid branden behöver du ordna flytten på egen hand.  

Det här behöver du göra innan du flyttar tillbaka 

Flytta ut ur din tillfälliga bostad 

När du flyttar ut ur din tillfälliga bostad behöver du städa den och lämna tillbaka 

nycklarna. Du som bor tillfälligt i en av Familjebostäders lägenheter lämnar dina 

nycklar till besökskontoret i Rinkeby, Askebykroken 13 plan 2. Om du bor 

tillfälligt hos en annan hyresvärd behöver du kontakta dem för att lämna tillbaka 

nycklarna.  

Flytta abonnemang 

 Flytta tillbaka dina abonnemang för telefoni, kabel-tv, bredband och 

morgontidning till din adress på Kuddbygränd. Ring respektive leverantör 

och meddela datum för återflytt.  

 Säg upp elabonnemanget till din tillfälliga bostad. Familjebostäder ordnar 

elabonnemang till din lägenhet på Kuddbygränd.  
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 Om du behöver betala merkostnader för dina abonnemang får du vända 

dig till ditt försäkringsbolag för att eventuellt få ut ersättning för det. Om 

du inte har någon hemförsäkring betalar du dessa kostnader själv. 

Gör adressändring 

Gör en adressändring på webben, på adressandring.se.  

Har du frågor? 

Har du frågor om återflytten till Kuddbygränd? Ring eller maila Carina Iggfors, 

projektsamordnare, tel. 08-737 24 02, carina.iggfors@familjebostader.com. 
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