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PACKNING
•

Demontera soffor och sängar. Lägg dynor och madrasser i väl förslutna plastsäckar

•

Packa allt som går i riktiga flyttkartonger så slipper ni skador. Gärna inte för tungt så
kartongerna håller. hör med oss så kan vi hjälpa till

•

Packa kläder i kartongsgarderober eller flyttkartonger. Soppsäckar packde med kläder
riskerar att gå sönder.

•

OBS! Undvik att packa i papperskassar då de går sönder lätt. Om kassar behövs för
packningen, använd hellre Ikea-kassar eller liknande plastkassar.

•

Samla ihop föremål som inte går ner i flyttkartonger på ett och samma ställe i den mån
det går.

•

Packar ni själva är det viktigt att tänka på att varje kartong markeras med en etikett
där det står vilket rum ni packat från och en kort kommentar om vad som finns i. Det
underlättar både för oss under flytten och för er när ni sedan packar upp bohaget.

•

Om det är något i kartongen som är extra ömtåligt, märk etiketten med ett rött A.

•

Gardiner och persienner som ska med i flytten får ni gärna packa ned i flyttkartonger
innan flyttdagen.

•

Vi erbjuder även en packningstjänst om ni inte har tid och möjlighet att packa själva.
Då ordnar vi såklart med egna flyttkartonger och material och packar bohaget åt er!

FLYTT & DEMONTERING
•

Montera ned det som ska med i flytten, så som hyllor och skåp.

•

Ett tips är att tejpa ihop och märka alla sladdar till er elektronikutrustning för att under
lätta vid uppackning!

•

Var med på inflytt och dirigera var saker ska placeras i det nya boende. Då kommer det
gå mycket snabbare för er att komma iordning

•

Informer granner i flerfamiljshus om in/utflytt för att undvika irritation när ev. hiss
används och trängsel i trapphusen.

•

Håll humöret uppe det är kul med förändring och att flytta.

