Din flyttmapp

Tips inför flytten
Elektrisk utrustning

Trädgårdsmaskiner

Disk-, tvättmaskiner och
annan liknande utrustning
kopplas ur av behörig
fackman för el och vatten.
Koppla även ur datorer, tv
och annan elektrisk
utrustning.

Töm alla
trädgårdsmaskiner på
bensin och olja samt rengör
dem så gott det går.

Värdesaker

Matvaror

Alla värdesaker,
exempelvis smycken,
bankböcker och kontanter
bör du flytta själv. Ta även
med eventuella mediciner.
(Vi ansvarar ej för
värdesaker)

Vi ansvarar ej för frys och
kylvaror varför dessa ej kan
tas med i flytten.

Fast inredning

Cyklar mm

Du måste själv skruva ner
hyllor, skåp, lamparmaturer
och annat som är väggfast.

Märk cyklar, barnvagnar
och liknande som står i
allmänna utrymmen.

Gardiner och stänger

Krukväxter

Gardiner, gardinstänger
m.m. måste du själv tar ner.
Häng dem över exempelvis
en stolsrygg om vi skall
packa.

Vi tar ej ansvar för blommor
och krukväxter. Vintertid
fryser de lätt, särskilt under
längre transporter.

Glöm inte!
Ställ undan det städmaterial
du behöver för
flyttstädningen.
Ta reda på sådant som du
själv skall ha med på resan
så att det inte följer med i
flyttlasset.
Lägg ut mattor på golven
om de är ömtåliga.
Kontakta oss om du har
några frågor.

Packningstips

Här får du några enkla men viktiga tips och råd om du skall
packa själv för att flyttningen skall gå så smidigt som
möjligt.

• Stapla kartonger tre och tre. Märk varje kartong med etikett på
kortsidan.
• Porslin: Tallrikar staplas på högkant med packpapper
emellan. Packa sedan glas och likande ovanpå.
• Packa inte för tungt. Fyll ej en hel kartong med böcker. Lämna
halva utrymmet för kuddar, kläder eller dylikt. Lägg soffkuddar i
kartonger eller i plastsäckar.
• Rulla ihop alla mattor. Knyt eller tejpa ihop.
• Alla sladdar till TV, stereo, dator mm skall kopplas ur
och lindas ihop. Fäst med tejp.
• Ta ner alla lösa hylldelar och tejpa ihop.
• Speglar, tavlor, kristallkronor bör emballeras väl i kartong eller
med wellpapp eller dyl. Alla glödlampor skruvas ur.
• Bunta ihop skidor, gardinstänger, kvastar och liknande i
lättburna paket.
• Allt som får plats bör packas i flyttkartong.

Om dessa råd följs, minimeras risken för skador och
förseningar.
Kontakta oss gärna om du känner dig osäker.
Lycka till!

