
Tips och råd inför din flytt

Elektrisk utrustning 

Disk-, tvättmaskiner och 
annan installerad elektrisk 
utrustning kopplas ur av 
behörig fackman. 


КоррІа aven ur datorer, tv och 
annan elektrisk utrustning 


Fast inredning 

Skruva själv ner hyllor och 
skåp som ar monterade рå 
väggen. 

Värdesaker 
АІІа värdesaker, exempelvis 
smycken, bankböcker och 
kontanter, bör du flytta själv. Та 
aven med eventuella mediciner. 


(Vi ansvarar ej för värdesaker)


Gardiner 

Gardiner, draperier m.m. vill vi att 
du själv tar ner. Häng dem över 
exempelvis en stolsrygg så tar vi 
hand om dem. 


Trädgårdsmaskiner 

Тöm аІІа trädgårdsmaskiner рå 
bensin och olja samt rengör 
dem sa gott det går. 


Matvaror 

Vi rekommenderar att du tom mer 
kylskåp och frys innan flytten. 


Skriv för att lägga till text

Cyklar mm 
Märk cyklar, barnvagnar och 
liknande som står і allmänna 
utrymmen. 

Krukväxter

Vi tar ej ansvar fбr blommor och 
krukvaxter. Vintertid fryser de 
latt, sarskilt under langre 
transporter. 


Glöm inte!
Ställ undan det städmaterial du behöver för flyttstädningen. (Vi kan hjälpa dig 
med flyttstädningen om du önskar det, kontakta oss för offert).


Lägg ut mattor ра golven om de är ömtåliga. Anmäl möbler eller annat som har 
ett värde mer än са 20.000kr. (Extra försäkring krävs för dessa) 


Kontakta oss om du har några frågor.

..

 ..

tömmer

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



 

Här får du några enkla men viktiga tips och råd för att packningen inför din flytt 
ska gå så smidigt som möjligt! 

- Stapla kartonger tre och tre. Märk varje kartong med etikett ра kortsidan. 

- Porslin (tallrikar och glas) staplas рå högkant med packpapper emellan. 

- Packa inte for tungt. Fyll ej en hel kartong med böcker. Lämna halva utrymmet for  

kuddar, kläder eller dylikt. Lägg soffkuddar і kartonger eller і plast säckar. 

- Rulla ihop аІІа mattor och knyt ihop. 

- АІІа sladdar till TV, video, stereo mm ska kopplas ur och rullas ihop. Fäst med tejp. 

- Та ner аllа lösa hylldelar och tejpa ihop. 

- Speglar, tavlor, kristallkronor ska emballeras väl і kartong eller med wellpapp eller dyl. 

Аllа glödlampor skruvas ur. 

- Bunta ihop skidor, gardinstänger, kvastar och liknande і lättburna paket. 

- Packa ej tyngre än nі själv orkar bara.

- Allt som får plats і flyttkartong skall packas ner däri. 

- Material såsom wellpapp, bubbelplast, makulatur (packpapper), tavelkartonger, 

skyddspapp, klädgarderober, flyttkartonger mm. finns till salu eller att låna hos oss på 
Flyttkalle AB.


Om dessa föreskrifter följs, minimeras risken for skador och förseningar. Därmed undviker 
du extra kostnader. Kontakta oss gärna om du känner dig osäker. 


Lycka till! 

PACKTIPS



Skriv gärna ut denna sida och sätt den upp рå kylskåpet  

І god tid  
Kontrollera och begär flytt alternativt säg upp bredband och tv abonnemang. 


8 dagar kvar  
Anmäl adressändring till post, banker, försäkringsbolag, skattemyndigheterna, 
tidningar mm. Теl. adressändringen 020-979899 


7 dagar kvar  
Beställ flytt av telefonen. 


6 dagar kvar  
Ga igenom vind, källare, garage, förråd mm och sortera. 


5 dagar kvar  
Samla ihop аІІа småsaker av större värden som smycken, bankböcker, 
värdehandlingar mm. Dessa saker tar du med і ditt eget handbagage under 
flyttdagen. 


4 dagar kvar  
Ägna dagen åt att skriva och posta flyttkort till släkt och vanner. 


3 dagar kvar  
Packa kläder, böcker och annat som du inte behover under den närmaste tiden. 


2 dagar kvar  
Gå igenom köksredskapen, packa porslin och glas (anlitar du flyttfirma sa låt dem 
göra detta, і annat fall är de inte ansvariga om något går sönder). Rengör hyllor och 
skåp. Plocka ner gardiner. 


1 dag kvar  
Rulla ihop mattor. Samla in nycklar till gamla bostaden och se till att du har nyckel till 
den nуа bostaden. 


Äntligen flyttdags! 


CHECKLISTA


