Checklista bohagsflytt
Viktigt att tänka på

När Din flytt börjar närma sig är dessa nedanstående punkter bra att tänka på:


Vid behov kan du hyra flyttkartonger hos oss till ett pris av 20kr/st.
Vi använder proffskartonger och de har en annan kvalité än stormarknaden.



Anmäl adressändring till post, banker, försäkringsbolag, Skatteverket, tidningar m.m.
Tel Adressändring 0771-979899 eller www.adressandring.se



Beställ flytt av telefonen och el.



Gå igenom källare, garage, förråd m.m. och sortera och släng.
Packa så mycket som möjligt i riktiga flyttkartonger.



Samla ihop alla småsaker av större värden som smycken, bankböcker, värdehandlingar m.m.
Dessa saker tar du med i ditt eget handbagage under flyttdagen.



Packa kläder, böcker och annat som du inte behöver under den närmaste tiden.



Gå igenom köksredskapen, packa porslin och glas, rengör hyllor och skåp, plocka ner
gardiner.



Rulla ihop mattor, samla in nycklar till gamla bostaden och se till att du har nyckel till nya
bostaden lättillgängligt.

Packning:


Samla ihop saker som kommer att vara nödvändiga direkt i den nya bostaden såsom
toalettartiklar, sängkläder m.m. Packa sakerna i kartonger som du kan ta med själv i bilen
eller märk kartongerna extra tydligt och be flyttpersonalen packa in dem sist i bilen.

Packtips för en smidigare, enklare och billigare flytt

Tänk på ALLTID stapla det tyngsta underst så de övre kartongerna ej kan rasa ned.

Sortera, kasta och sälj:


Tänk på att sortera, kasta och sälja saker så tidigt som möjligt.
I den nya bostaden vill du kanske inte ha alla de saker du har nu.

Packa i god tid:


Börja packa i god tid för att du ska slippa ha något kvar till den dag du ska flytta.
Bättre att se fulla kartonger i bostaden än att ha fullt upp att göra sista dagen.

Packning i kartonger:


Fyll endast upp halva kartongen med t.ex. böcker eller andra tunga föremål och resten med
sängkläder, kuddar eller liknande. Packa inte så att hålen där händerna ska stoppas in i täcks.
Max 30kg per kartong.



Fyll ALDRIG en kartong med böcker, det är varken kartongerna eller de som ska bära gjorda
för.

Märkning av kartonger:


Märk kartongerna med vilket rum kartongen ska till i nya boendet och vad som finns i den.
Sätt märkningen på två sidor och inte ovanpå kartongen.
OBS!! Skriv gärna på maskeringstejp så slipper du skriva direkt på lådan.
(Hyr du av oss, Skriv ej på kartong utan endast på maskeringstejp som man lätt får bort.)

Stapla kartongerna:


Ställ fram och i ordning alla kartonger så det är så lätt för oss att bara hämta på flyttdagen,
gärna så nära ytterdörren som möjligt.

Hyllor och garderober


Ta ned lösa hylldelar och stapla dessa och bind ihop, med snöre, flyttejp eller sträckfilm.
Lägg hyllorna i en påse.

Mattor och madrasser:


Rulla ihop mattor och bäddmadrasser eller vanliga madrasser och knyt om dem med snören
eller med spännband.

Långa föremål:


Långa föremål såsom skidor, gardinstänger m.m. kan buntas ihop med snöre, spännband
eller flyttejp.

Ömtåliga föremål:


Detta gäller glas och porslin som helst skall staplas stående i flyttkartongerna med handdukar
eller filtar emellan. Var noga med att märka upp att det är omtåligt med t.ex. Akta-tejp.

Speglar, tavlor, kristallkronor m.m.


Speglar, tavlor och kristallkronor samt liknande föremål måste emballeras och alla
glödlampor skruvas ur.

Tänk på att allt som är ömtåligt måste emballeras så att det tål att någon/något kan komma åt och
att det då inte ska kunna gå sönder under flytten samt transport.
Är du osäker och har frågor kring flytten?
Ring eller mejla oss, 010- 810 48 00 eller order@budxpress.se

