
Packningstips
Bra att tänka på
• Tänk på att inte packa lådorna tyngre än att Ni själva orkar bära.
• Använder Ni egna kartonger skall dessa vara försedda med handtag 
 och ombundna med snöre. Fråga gärna oss om kartonger eller tips på bra kartonger.
• Cyklar skall vara rengjorda. Kedja skall slås in i plast. Lås inte cykeln.
 Cykelkorgar och Barnsitsar skall monteras av och packas separat.
• Samla alla nycklar till möbler i en påse som Ni själva tar hand om
• Böcker packas till ca 2/3 delar i flyttlådor. Resten fylls ut med lätta textilier.
• Kläder packas i flyttkartonger EJ PLASTSÄCKAR eller flyttgarderober.

Lampor, klockor och tavlor
• Glöm inte ange om det finns kristallkronor, även uppgift om mått
• Låt klockor, speglar och tavlor som inte går ned i en flyttkartong 
 hänga kvar på väggen. Vi har speciella tavellådor som rymmer 100 x 80 cm för tavlor. Tala 

om hur många tavlor och speglar det rör sig om. Större tavlor packas i bubbelplast och 
Wellpapp. Vid större dyrbarare tavlor kan vi bygga trälådor mot extradebitering.

• Mindre tavlor och speglar kan packas i flyttkartonger även om dessa 
 inte går att stänga.
• Bordslampor och Prydnadsföremål som går ned i flyttlådor skall packas 
 med papper i lådor. OBS att lampskärmar skall monteras loss från lampfoten där så går. 

Vid stora skärmar säg till så har vi större kartonger som dessa går att packas i.
• Större taklampor och golvlampor låt dessa hänga kvar så packar vi 
 dessa vid lastningen.

Kök   
• Tallrikar packas stående på högkant med papper emellan.
• Slå in glas och koppar i papper och packa liggande i lådor.
• Packa grytor och kastruller i flyttlådor.

Tv, stereo och data
• TV, Video, Stereoanläggningar och Dataanläggningar. Packas om möjligt i 
 originalkartonger. Finns inte dessa kvar packa i flyttlådor. Får dom inte plats 
 i flyttlådor packar vi dom med filt vid lastningen.
• Ev. antenner och paraboler skall vara nertagna och kablar ihoprullade.

Möbler
• Alla möbler skyddas med filtar på bilen.
• Ömtåliga möbler packas med bubbelplast.
• Sängar packas om möjligt i stora plastsäckar av kraftig plast.
• Töm alla lådor på tyngre föremål, ev. kan dessa fyllas med lättare textil. OBS gäller ej IKEA 

möbler
• Ev. kuddar packas i flyttlådor. Soffkuddar i XL lådor eller flyttgarderober.
• Mattor rullas och knyts ihop med snöre.
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