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PACKNING FÖRE OCH UNDER FLYTTEN

Detta behöver du ha innan du börjar packa: 

 Riktiga hållbara kartonger. Hellre för många än för få.

 En vass sax.

 Vanlig tejp och silvertejp.

 Märkpenna för att skriva på lådorna.

 Skyddsmaterial (silkespapper, tidningspapper, bubbelplast och wellpapp) för  

 ömtåliga saker som till exempel porslin, tavlor och speglar. 

Så här packar du

 Packa saker från samma rum i samma kartonger.

 Slå in ömtåliga saker som till exempel tallrikar med silkespapper och ställ dem  

 på högkant på något mjukt.

 Rulla och bind ihop mattor.

 Bind ihop skidor, kvastar, hockeyklubbor och annat till lättburna paket. 

 Packa inte lådorna för tungt.

 Använd hela lådans utrymme. Är den tung kan du fylla på med kuddar eller  

 filtar. 

 Använd flyttlådor, inte banankartonger eller påsar. Det sista du vill är att gå flera  

 vändor under flyttdagen eller att något går sönder och ramlar ut. 

 Lägg de tyngsta sakerna längst ner i lådan.

 Använd textilier du har hemma för att skydda ömtåliga saker, då sparar du in  

 på papper.

 Packa sladdar och dosor tillsammans med den elektroniska apparat de tillhör,  

 då vet du vad som hör till vad.

 Samla gardinstångstillbehör i en påse och tejpa ihop den tillsammans med  

 stängerna. Kom ihåg att kolla vilka beslag som tillhör lägenheten och ska vara  

 kvar. 
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 Montera isär möbler som går att montera isär, för att spara plats i bilen. 

 Packa upphängda kläder i en soppåse. Klipp ett hål i botten på soppåsen och  

 trä galgen igenom, då blir det lätt att bära och att hänga upp i den nya bosta- 

 den.

 Packa tavlor och speglar med bubbelplast eller wellpapp.

 Använd filtar för att skydda föremålen under flytten.

 Använd skyddspapp på lastbilens golv för att inte smutsa ner madrasser och  

 liknande.

 Möbler kan du stapla på varandra i lastbilen, men glöm inte att ha filtar mellan  

 dem!

 Större lampor som inte får plats i en låda kan med fördel hängas från lastbilens  

 tak.

 Ställ de tyngsta möblerna på lastutrymmets golv och fyll upp med mindre och 

 lättare saker.

 Ställ de tunga lådorna underst för bra stabilitet.

 Lägg de saker som inte kan staplas högst upp.

 Försök att ha så lite luft som möjligt mellan sakerna i lastbilen.

 Fyll håligheter med kuddar, gosedjur eller täcken.

Märk lådorna med följande: 

 Vilket rum de ska till. 

 Vad lådan innehåller. 

 Skriv en siffra på ovansidan, långsidan och på kortsidorna.

 Skriv upp siffran på ett papper tillsammans med innehållet i lådan. Då slipper  

 du gå runt och läsa innehållsförteckningen på varje kartong och kan i stället  

 utgå ifrån numret.

 Valfritt: Märk lådorna med olika färger för att ha koll på vilka lådor som du ska  

 packa upp först. Använd tuschpennor eller självhäftande färgpluppar som  

 finns att köpa hos pappers- och bokhandlare.




