TIPS & RÅD
Packa själv
Stadsbudskontoret i Västervik hjälper er gärna med att packa ert bohag. Vill du packa själv
ger vi följande tips & råd:
– Packa allt som ska flyttas i kartonger. Även ensamma föremål. Du kan låna kartonger av
Stadsbudskontoret i Västervik.
– Packa tungt underst och lätt överst.
– Packa tätt och fyll tomma utrymmen med bollar av exempelvis tidningspapper.
– Lägg exempelvis tidningspapper mellan dina tallrikar och placera dem på högkant med
något mjukt under. Rulla även in glas i skyddande material och ställ dem upp i kartongen.
– Packa böcker stående, rygg mot rygg.
Böcker är tunga. Fyll därför ej kartongen med böcker mer än till handtagen. Något lätt kan
packas ovanpå.
– Stapla kartongerna tre och tre.
– Mattor rullas ihop och fästs med tejp eller snöre.
– Kläder och liknande kan ligga kvar i byråar och skåp.
– Lås skåpsdörrar så att de ej glider upp.
– Plocka ner lösa hyllplan, stapla och tejpa ihop dem.
– Blommor packas i öppna kartonger.

Innan du flyttar
– Montera isär TV, datorer etc
Fasta installationer av el och vatten måste kopplas ifrån av fackman.
– Skruva själv ner hyllor, skåp, paraboler, gardiner etc som är fast monterade i vägg.

Demontera möbler som är för stora för att kunna bäras ut genom dörren.
– Töm kylskåp på vätskor och färskvaror.
– Märk cyklar, barnvagnar etc som förvaras i allmänna utrymmen men som ska med i flytten.
– Lägg undan värdesaker i ditt handbagage. Ta också vara på nycklar till den gamla och den
nya bostaden samt ev nycklar till dina möbler.
– Ställ undan städutrustning som du tänker använda till flyttstädningen.
– Skydda ev ömtåliga golv.
– Anmäl möbler och annat gods som är värt mer än ett halvt basbelopp till
Stadsbudskontoret i Västervik.

Under flyttningen
– Informera Stadsbudskontorets personal om speciellt ömtåliga föremål och sådant som ev
ej ska med vid flytten.
– Kontrollera att allt är med innan flyttbilen rullar iväg.
– Instruera Stadsbudskontorets personal om vart du vill att möblerna ska stå i den nya
bostaden.

Efter flyttningen
– Kontakta Stadsbudskontoret i Västervik när kartongerna är uppackade och redo för att
hämtas.
– Anmäl snarast ev skada eller förlust till vår personal på plats eller till Stadsbudskontorets
kontor.

Undantag
– Vi tar ej ansvar för blommor och krukväxter eller för frysvaror.
– Vi transporterar ej brandfarliga vätskor, färskvaror, husdjur eller bilar och båtar.

