
Tips och råd inför din flytt 

 

Vi rekommenderar att ni använder 5-lagerslådor då dessa är tåligare och håller bättre. Flyttkartonger 
kan ni även köpa alternativt låna av oss.  

Allt som går i en låda, skall packas i en låda. Blir det en öppen låda här och där så gör det absolut inget. 

 

När du/ni packar inför flytten, tänkt på att vi oftast tar 3 flyttlådor i taget och kan stapla upp till 5 lådor i 
höjd på bilen. 

 

Tallrikar, glas, koppar, konstglas etc. bör packas med makulatur dvs. packpapper. Detta kan köpas via 
oss.  

Tallrikar och glas packas bäst genom att ställas upp, precis som ett ägg så är de starkare på högkant.  

Man kan fylla upp en låda med porslin genom att lägga lätta saker på toppen, så som: kökshanddukar, 
grytlappar, fryspåsar, kuddar etc. 

 

Har du/ni mycket små tavlor och glasskivor så är dessa bra att packa i flyttlådor. Ställ dem framsida mot 
framsida och baksida mot baksida. 

Avsluta gärna med en kudde eller filt för att allt ska stå säkert och inte röra på sig under resans gång. 

 

Böcker packas bäst i en vanlig flyttlåda. 

 

Möbler, om det är oömma saker i tex en byrå kan det ligga kvar. Ömtåliga saker packas ner i kartonger. 

 

Kläder på galge kan hänga kvar i garderober, vi hänger det på stång i bilen. Byxor och slipsar packas i 
kartonger. 

 

Märk flyttlådorna på båda kortsidorna för att underlätta sorteringen vid lossningen. Var även gärna 
tydlig med vilket rum den skall stå i, dvs. 



sovrum, kök, vardagsrum etc. 

 

När packningen är avklarad föredrar vi att flyttlådorna är staplade 3 i höjd. 

 

*Något som inte många vet om är att flyttfirmors försäkring inte täcker flyttlådor som kunderna själva 
har packat. Känner ni er osäkra på något, 

 ring oss så kan vi antingen ge tips eller packa enl. överenskommelse. 

 

Tänk på att ha koll på var alla skruvar/smådelar är. Skruvar, plugg, beslag är bra om de läggs i en påse 
(exempelvis en fryspåse) för att inte komma bort. 

Knyt denna på en tillhörande möbeldel, alt. lägg den i en låda och märk tydligt att lådan innehåller 
möbeldelar. 

 

Tänk på takhöjd, vinklar och trappor i ditt nya hem. Ibland måste möbler demonteras för att gå in i rätt 
rum trots att det 

kunde flyttas monterade. Om ni mäter för att se om möbeln går in, tänk då på möbelns djup och att 
skåp/garderober behöver 

ca 10 cm ”extra” för att kunna vickas upp. 

 

Taklampor packas bäst i en flyttlåda. Vi kan göra detta på flyttdagen men tänk då på att vi inte har 
behörighet att koppla ur  

lampor som är kopplade med sockerbitar. 

 

Tejpa gärna ändarna på gardinstängerna så att de inte åker ut under flytten. Ni kan även tejpa ihop flera 
gardinstänger, kvastar,  

moppar och dylikt för att underlätta lastningen. Detta kan även göras med trädgårdsredskap såsom 
spadar, krattor, blompinnar etc. 

Lägg gärna något i mellan tejp och föremålet så inte klistret från tejpen fastnar. 

 



Rulla gärna ihop era mattor och tejpa eller bind upp dem så att de inte rullas upp. Detta kan även göras 
med bäddmadrasser. 

Även här kan ni lägga något mellan mattan och tejpen. 

 

Låt lådorna i era möbler sitta kvar, inte bara tar det mindre plats i bilen utan kan även tillföra extra 
stabilitet åt möbeln i fråga.  

Vi använder spännplast för att säkra lådor och dörrar på möbler där vi anser att det behövs. Ibland kan 
spännplast även användas för  

att göra en möbel stabilare så att den inte går sönder när vi lyfter den. 

 

Töm gärna eran kolgrill på kol och aska innan flytten då det finns en risk att detta spills ut under 
transporten, tar sig in i lådor  

eller missfärgar möbler. 

 

Det finns vissa saker som vi på grund av försäkringsskäl, lastens säkerhet eller våran egen säkerhet inte 
transporterar:  

Färgburkar, brandsläckare, gasoltuber, bensin och kemikalier. 

 

*Det är även värt att notera att våran försäkring inte täcker levande växter. Vi kan och är vana vid att 
transportera dem,  

men kan inte ta ansvar för avbrutna för de. 

 

Vi grovmöblerar ut alla stora, otympliga och tunga möbler så att de står på rätt plats.  

Vi ställer ut alla kartonger enligt era instruktioner. 


