Köket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallrikar. För den som precis har flyttat kan det vara klokt att köpa flera billiga
tallrikar än några få dyra.
Skålar. Precis som tallrikar kan det vara klokt att köpa ett flertal skålar för
vardagsbruk.
Bestick. Knivar och gafflar, skedar och så vidare är en nödvändighet i alla
hem.
Glas. Att köpa billiga glas som passar olika tillfällen kan underlätta mycket vid
första flytten.
Muggar. Kaffekoppar eller temuggar är för de flesta något som behövs i
hemmet.
Stekspade. Köp en i plast och en i metall för gjutjärnspannor.
Stekpannor. Det är bra att ha både teflonpannor och gjutjärnspannor. Tänk
dock på att riktigt gjutjärn kan vara mycket dyrt.
Kastruller. Att ha kastruller i flera olika storlekar visar sig förr eller senare vara
nödvändigt.
Vitvaror. Om du flyttar in i en bostad där saker som diskmaskin, kyl och frys
eller liknande saknas är det första prio att köpa vitvaror.
Disktillbehör. Att ha en diskborste, torktrasa och diskmedel är ett krav redan
efter första gången du har lagat mat.
Bord och stolar. Om bostaden inte redan är möblerad behöver du förstås
införskaffa de möbler du behöver till köket.

Mindre nödvändigt till köket
•
•
•
•
•

Vattenkokare. Underlättar när du ska koka vatten till matlagning eller på
morgonen.
Mikrovågsugn. En mikro kan spara mycket tid, särskilt om du precis har flyttat
in.
Handdukar. Handdukar till köket underlättar enormt.
Kaffebryggare. Att ha möjligheten att koka kaffe är för många ett måste.
Brödrost. En brödrost kan vara användbart för de flesta.

Verktyg och städskåp
•
•
•
•

•

Hammare. Att ha en hammare är ett krav för de allra flesta grundreparationer i
hemmet.
Spik och skruv. För att kunna fästa lister, hänga upp tavlor med mera finns
det inget bättre alternativ.
Skruvmejsel. Precis som en hammare kommer du att behöva en skruvmejsel
inom en snar framtid.
Måttband/tumstock. När du håller på att flytta in kommer du troligtvis att
behöva mäta en hel del saker, därför är det rekommenderat att vara förberedd
på detta.
Dammsugare. En dammsugare underlättar städningen enormt och det är lika
bra att införskaffa en direkt när du flyttar in.

Mindre nödvändiga verktyg

•
•
•
•

Stege. En stege kan vara en förutsättning för att hänga upp tavlor och lampor
och så vidare.
Mopp. Att ha en mopp underlättar också städningen mycket.
Rengöringsmedel. För att få det riktigt rent i kök och badrum krävs oftast
någon form av rengöringsmedel.
Städtrasor. Trasor av alla slag används regelbundet utan att man tänker på
det.

Vardagsrummet
•
•
•
•

Soffa. Att ha en soffa i vardagsrummet är för de allra flesta ett krav.
Kuddar. För att slippa att soffan och rummet i helhet ser kalt ut kan det vara
en bra idé med kuddar i olika storlekar.
Mattor. Precis som att ha kuddar i soffan undviker du att rummet blir kalt
genom att ha mattor på golvet.
Tv. En tv är något som de flesta använder dagligen, och det kan därför vara
skönt att ha den där direkt vid flytten.

Sovrum
•
•
•
•

Säng. Utan vidare förklaring är det något de flesta behöver.
Täcke. Kom ihåg att köpa ett täcke som passar till sängens storlek.
Lakan, påslakan och örngott. Nödvändigt för sängen.
Nattduksbord. Det är oftast väldigt praktiskt att ha minst ett bord även i
sovrummet.

Badrum
•
•
•
•
•

Handdukar. Både större för dusch och mindre till händerna.
Tvål och schampo. Används dagligen.
Toalettpapper. Utan vidare förklaring är det något som krävs i varje hem.
Duschdraperier. Kan behövas om du inte har en inglasad dusch.
Badrumsmattor. Gör badrummet mindre kalt och minskar halkrisken.

Övrigt
•
•
•
•
•

Lampor. Ingår inte i många hyresrätter och kan vara mycket bra att ta med
direkt vid flytten.
Klädrulle. Kan underlätta att hålla kläderna snygga längre så att du slipper
tvätta i onödan.
Gardiner. Ingår inte heller i många hyresrätter och kan göra det besvärligt att
sova och så vidare.
Skoställ. Förr eller senare kan det vara bekvämt att kunna ställa alla skor på
ett bra ställe.
Skohorn. Ett skohorn är lika bra att ta med från början, eftersom det förr eller
senare kommer att införskaffas.

