Packning inför företagsflytt
Dokumentet beskriver i stora drag allt som behöver göras inför flytten.
Se först över vad som avtalats att Bröderna Flytt skall göra och vad ni själva
behöver göra, därefter följ de punkter som nämnts nedan.
Om ni gör en sifferkarta över nya lokalen så märk allting som skall flyttas med
respektive siffra på klisteretiketter så ställs allting på önskad plats
Bord och stolar
✓ Höj och sänkbara skrivbord sänks så mycket det går innan strömsladd packas ned eller
tejpas fast ordentligt. Kontorsstolar sänks också
✓ Nödvändig demontering av större skrivbord eller konferensbord. Skruvar läggs i fryspåsar
som tejpas fast runt bordsben
✓ Etiketter för uppmärkning sätts på bordskivan ovansida

Flyttlådor
✓ Allt som får plats i en flyttlåda skall vara i en flyttlåda är en tumregel att följa
✓ Öppna lådor behövs för datorskärmar, tavlor, bordslampor och mindre krukväxter, använd
bubbelplast för extra skydd
✓ Använd hellre en extra låda om lådan börjar bli tung, varje flyttlåda bör ej överskriva 20kg
✓ För packning av glas och porslin så använd bubbelplast, silkespapper eller tidningspapper
runt alla föremål och i botten av flyttlådan
✓ Etiketter för uppmärkning sätts på lådans kortsida

Garderobslådor
✓
✓
✓
✓
✓

Dessa används inte vid varje flytt och behöver tejpas ihop
Perfekt att fylla med övrigt lösöre som inte väger särskilt mycket
Taklampor som bör hängas under transport
Kläder som behöver hängas under transport
Bänkmonterade skärmavdelare

Sopsäckar
✓ Används för mjuka saker, kuddar, filtar, textiler

Bokhyllor, sideboard och hurtsar
✓ Hyllplan behöver tas ur läggs antingen i botten av möbel eller ställs bredvid och tejpas i
buntar, ca6st hyllplan per bunte
✓ Piggar för hyllplan läggs i påse och tejpas fast inuti möbel
✓ Sektionsmöbler skruvas isär

Arkivskåp och kassaskåp
✓ Dessa behöver tömmas och packas ned i lådor
✓ I vissa fall hänger vi av dörren på kassakåp

Brandfarligt lämnas kvar
✓ Gasoltuber och brandsläckare får vi inte ta med i bilarna

Vägg och takhängda saker
✓ Whiteboards, TV och andra fastskruvade saker skruvas ned och ställs på backen
✓ Taklampor skruvas ned och packas i lådor eller läggs på golv. Sladd och lösa delar bör tejpas

På flyttdagen:
✓ Börjar vi alltid med att köra ut alla lådor så försök ha dessa lätt tillgängliga och inte allt för
utspritt, ställ dessa gärna 4 i höjd
✓ Vi hänvisar alltid till Packlistan i första hand, vid frågor går det alltid bra att ringa
✓ Målet med Packlistan är att flytten skall gå så smidigt som möjligt och undvika onödiga
tilläggsarbeten

