Viktig information när du valt att packa din flytt själv

Följer ni dessa anvisningar underlättar det arbetet för oss som utför flyttningen samt
minskar kostnaden för dig som kund.

Packning i våra kartonger:
Allt som går ned i kartonger ska packas i dessa. OBS packa inte kartongerna för tunga,
helst inte mer än ca 20 kg. Kartonger ska inte packas mer än att locket går att stänga, vid
behov finns maxikartonger. Vi som bär varje dag är starka, men medvetna om risken för
förslitningsskador.
Ömtåligt gods: Packas i packningspapper. Tunga och stora saker i botten. Ömtåliga och lätta
i toppen av kartongen. Tallrikar och fat packas stående för att undvika att nedersta tallriken får
hela vikten.
Böcker: Packas stående med ryggen upp (underlättar uppackning). Packa inte kartongen full
med böcker. Fyll istället upp med lättare saker t.ex. prydnadssaker, kuddar, plastblommor och
dylikt.
Dator och stereo: Demontera alla sladdar. Packa ner alla delar i kartonger. Bildskärmen går
ofta ner i en kartong.
Levande blommor: Ställs ner i öppna kartonger, alternativt i maxikartonger, med
packningspapper runt krukorna. Vid lastning och lossning i minusgrader finns risk för
frysskador, detta täcks inte av försäkringen.
Kyl och frysvaror: Packas i kartonger i ”sista minuten” innan transporten, men observera att
du som kund i första hand har ansvaret för ”temperaturkänsligt gods” enligt bifogat dokument
”Bohag 2010”.
Tavlor: Små tavlor packas stående i kartong, medelstora tavlor packas i öppen kartong
alternativt i tavelkartong. Använd packningspapper mellan tavlorna. Ställ dem framsida mot
framsida, baksida mot baksida. Stora tavlor bör skyddsemballeras med wellpapp eller
bubbelplast.
Lampor: Bordslampor och taklampor demonteras, ta bort skärm och glödlampa och packar
allt i kartonger. På golvlampor tar man bort skärm och glödlampa som packas ner. Sladden
fastsättes på lampan. Kristallkronor och andra stora taklampor hängs i våra speciella
volymkartonger.
Kläder: Linne och hopvikta kläder packas i vanliga flyttkartonger, hängande kläder hängs i
volymkartonger eller direkt på en klädstång i flyttbilen.

Packning och förberedelse av möbler och saker som inte ryms i kartonger:
Möbler som är för stora att kunna bäras ut ska demonteras, t.ex. dubbelsängar, skrivbord,
köksbord, bokhyllesystem, datamöbler.
Bokhyllor och skåp: Ta bort lösa hyllplan och även stiften till dessa. Se till att hyllan är i
”bärbart skick”, d.v.s. spika fast lösa bakstycken, dra åt lösa skruvar etc. Hyllplanen tejpas
ihop och tas separat.
Glasskivor, speglar, marmorskivor: Skall emballeras med skydd för i första hand hörnen för
att undvika sprickskador.
Gardinstänger, skidor och andra långa föremål: Tejpas eller binds ihop i bärbara buntar.
Mattor och madrasser: Rullas ihop och fixeras med tejp eller snöre.
Soffkuddar och stoldynor: Stoppas ner i öppna flyttkartonger eller plastpåsar.
Byråar och hurtsar: Tömmes på allt innehåll om de ska bäras i trappor. I annat fall räcker det
att tömma dem på ömtåliga föremål (t.ex. porslin, glas).
Märkning: Ange tydligt med tuschpenna på kartongens kortsida, så att texten går att läsa
när man staplar kartongerna. Ange rum och ev. vad den innehåller. OBS! Glöm inte att stryka
över eventuell gammal text.
Det är lika viktigt att märka det som inte ska med i flyttbilen. Skilj gärna på gods som inte ska
med från det övriga. Ställ t.ex. i ett hörn eller eget rum. Exempelvis personliga och viktiga
saker såsom nycklar, mediciner mm samt kläder och skor som ska användas.
Farligt gods: Som är brandfarligt, explosivt och frätande. T.ex. lacknafta, bensindunkar,
målarfärg och ammunition etc. är vi förhindrade att transportera då våra
transportansvarsförsäkringar ej omfattar sådant gods.
För att kunna planera vårt arbete är det viktigt att du före flytten meddelar om du väljer
att vi skall utföra vissa delar av packningen eller demonteringen.
Tack för att ni följer dessa anvisningar. De är baserade på våra erfarenheter.
Har du frågor är du välkommen att ringa.

Med vänliga hälsningar
Flyttpersonalen

