Välkommen till
Sveriges trevligaste
flyttfirma.
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Packinstruktion

En stor del i din flytt är själva packningen.
För att underlätta arbetet både innan och efter din
flytt är det viktigt att packa på rätt sätt.

Klipp ut och spara!

Beställ alltid hem
extra flyttkartonger,
det går åt fler än man
tror. En barnfamilj
med två vuxna och
två barn har inga
problem att fylla runt
100 st flyttkartonger.

Tänk på att rensa
förråd i god tid.
Flyttar man sällan
göms där ofta saker
man inte ens visste
man hade.

Markera kartongerna
med dess innhåll samt till
vilket rum dom ska. Skriv
inte ovanpå kartongen
eftersom de staplas på
varandra. Genom att
skriva på etiketter eller
maskeringstejp är det lätt
att ta bort efter flytten
så att kartongerna kan
återanvändas.

Rulla ihop mattor
och tejpa eller knyt
runt dem så de inte
kan rullas upp.

Packa ett handbagage
med värdesaker som pass,
nycklar, kamera, dator,
smycken och liknande i en
väska som du själv
ansvarar för under
flyttdagen.

Se till att det finns grundläggande saker i din nya
bostad för att det ska
fungera smidigt under
flytten. Glödlampor,
toalettpapper, tvål och
övriga städartiklar, t. ex.
Kaffebryggare kan även
vara en god idé att få
igång fort för att hålla
alla på gott humör.

Stora föremål som inte
får plats i en kartong t. ex.
speglar, tavlor eller stora
lampor är enkalst att låta
vara som de är i bostaden
och ta sist.

Lättast är att skydda
speglar och tavlor med
t. ex. en handduk om du
kan avvara.

Packa inte för tungt!
Testa så att du kan bära
kartongen själv. Blanda
innehållet i kartongerna,
t. ex. bäcker nederst och
kuddar eller filtar överst.
Då är kartongerna
lätta att bära och riskerar
inte att gå sönder under
flytten.

Koppla ur TV, DVD,
Stereo etc. och rulla ihop
sladdarna. Se till att
hålla reda på vad som
hör till vad.

När det kommer till mat
så kan du enkelt packa
dina torrvaror i en påse
eller kartong.

Har du platt-TV råder
många att denna alltid
skall transporteras
stående. Har du kvar
originalkartongen så
använd den.

Slå in porslin och glas
i silkespapper. Stapla
tallrikar på högkant
i kartonger och inte
ovanpå varandra som
de står i köksskåpen.
Det minskar risken för
att de går sönder om
något skulle inträffa.

Töm lådor och hyllplan i
dina förvaringsmöbler.
Ett alternativ är att låta
innehållet vara kvar (om
det inte är alltför tungt)
och tejpa igen lådorna så
dom inte går upp under
flytten.

Kyl- och frysvaror kan
du med fördel packa
ner i en kylväska ifall
du har en sådan. Lasta
detta sist så att det
kommer ut först till den
nya bostaden. Se till
att din kyl och frys är
igång i din nya bostad.

Lycka till med
packningen!
Självfallet får man
låna flyttkartonger
kostnadsfritt när man
anlitar oss på
Lika som bär.

