Packråd inför din flytt med oss
En bra grundregel är att allting som går ned i kartonger ska vara nerpackat i dessa. Mjuka saker så som
kuddar, täcken, tyger, mattor, gardiner m.m. kan med fördel läggas i sopsäckar av plast som sedan tejpas
igen. Tänk på att alla lådor i byråer, bokhyllor, skåp m.m. ska plockas ur och därefter tejpas igen så att
dom inte åker ut. Även skjutbara dörrar i bokhyllor är bra att tejpa (använd gärna vanlig maskeringstejp) tänk även på att demontera glashyllor och hyllplan i bokhyllor så att dessa inte går sönder. Rulla
ihop mattor och bäddmadrasser och knyt om dem med ett snöre. Även skidor och gardinstänger buntas
ihop.
Böcker ska packas i kartonger där ni endast fyller halva kartongen med böcker och den övre delen med
något lätt. Tänk på att det inte är en utan många kartonger som skall bäras, både av oss men också av
er vid uppackning. Det gör ingenting om man inte kan stänga locken på vissa kartonger. När du packar
porslin och glas så måste du se till att du har slagit in det ordentligt med t ex tidningspapper. Se till att
fylla ev håligheter som uppstår mellan sakerna med mer papper, strumpor, linne etc. För om kartongen
är hel och oskadad och det ändå har gått sönder något i kartongen för att det slagit emot något annat så
beror det på dålig emballering och ni kan inte begära ersättning.
Gällande bord och andra möbler som har löstagbara ben skall dessa monteras bort så att bordet tar så
liten plats som möjligt. Även möbler som går att montera isär så som sängar skall vara klart när vi kommer till er. Lamporna behöver ni plocka ned och helst packa i kartonger. Ta hand om nycklar till lådor
och skåp, fjärrkontroller, mediciner! Om ni följer dessa råd blir både ni och vår personal glad och får en
smidig flyttning utan skador.
Om vi på FOLAB packar så tar vi inte hand om badrums/medicinskåp, kyl och frys.
Tänk också på att om ni har åtagit er att packa själva och inte gjort det ordentligt, vilket innebär att vi
måste packa några saker eller packa om kan det medföra extra kostnader.
På nästa sida finner ni en smart checklista med saker ni behöver göra innan och under er flytt.
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Att göra inför flytten:

Farligt gods

Har du gjort adressändring hos följande?

Följande klassificeras som farligt gods och kan inte
lagras eller transporteras:
• Ammunition
• Nya eller delvis använda burkar med färg
• Linolja
• Lutprodukter
• Gasflaskor, terpentin
• Fotogen
• Bensin
• Rengöringsmedel
• Vegetabiliska oljor
• Kemiska uppsättningar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adressändring samt eftersändning av post
Finansiella institut (avsluta eller överför konton)
Skatteverket
Leasingbolag
Försäkringsbolag (behåll eller ändra befintliga
försäkringar)
Försäkringskassa
Skola
Abonnemang och medlemskap i föreningar/
tidningar etc.
Läkare & tandläkare

•

Har du avbeställt dessa tjänster?
•
•
•
•
•
•

El
Vatten
Gas/olja/fjärrvärme
Telefon
Kabel-tv
Internetabonnemang

•
•
•
•
•

Kom ihåg att:
•
•
•
•
•
•
•

Avfrosta ditt kylskåp/frys
Koppla från vattenanslutningar
Töm alla gasflaskor (kontrollera först om de kan
levereras till din destination)
Arrangeras för el-och gasföretag att koppla ur
alla kopplingar från leverans
Ta bort saker från väggarna
Sätt viktiga dokument såsom pass och biljetter
i dtt personliga bagage så att de inte packas av
misstag
Ta hjälpa av någon som kan ta hand om dina
barn under packdagarna (detta kan vara en
stressig tid för dem)
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Viktigt:
Glöm inte att deklarera högt värderade objekt
(t.ex. antikviteter, pälsar, målningar) i ditt försäkringsunderlag
Placera inte ömtåliga föremål i flyttlådorna
Placera inte vätska i flyttlådorna (såsom flaskor,
parfymer etc.)
Packa inte med känsliga livsmedel såsom
spannmål, mjöl, etc.
Polera inte dina möbler innan din flytt. Polerade ytor kan orsaka kondens
Förvara inte eller transportera smycken, pengar,
juridiska dokument, skattepapper, försäkringar
eller andra värde handlingar / oersättliga föremål (bär dessa objekt med dig)

Ta en sista titt omkring...
•
•
•
•

Är allt packat på vinden, i trädgården, garaget
eller källaren?
Inga kläder kvar på kemtvätt, skor hos skomakaren, sportartiklar i skåp på klubbar eller
skolor?
Är varmvattenberedaren och gaskranarna avstängda?
Är dina fönster och dörrar låsta? Lämna över
nycklar?
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