
 
Packtips och Villkor 

Flyttlådor 

✓ Du behöver alltid packa i kraftiga flyttkartonger försedda med handtag. 

✓ Flyttlådorna skall max väga 20 kg styck. 

✓ Glas och porslin packas med bubbelplast, silkespapper eller tidningspapper runt om 

samt läggs i botten av flyttlådan. 

✓ Märk lådorna på kortsidorna. 

Öppna flyttlådor används för saker som: 

✓ Mindre tavlor 

✓ Mindre krukväxter 

✓ Bordslampor 

✓ Taklampor 

✓ Använd bubbelplast eller motsvarande för extra skydd. 

Emballering med bubbelplast och/eller wellpapp: 

✓ Platta paket som TV, tavlor och hyllplan 

✓ Skrymmande saker som modellskepp, krukor, instrument 

✓ Allt som inte är möbler och inte får plats i flyttlådor behöver emballeras 

✓ Gardinstänger och andra långa saker (trädgårdsverktyg exempelvis) tejpas ihop till en 

bunte.  

Kristallkrona & större taklampor 

✓ Kristallkronor & större ömtåliga taklampor packas in i ”kronlådor”. Uppge diametermått 

till oss så har vi speciallådor för dessa.  

Packning i kraftiga 160l. soppåsar 

✓ Kläder, lakan & andra mjuka saker. 

✓ För kläder på galge dras en soppåse på underifrån, tejpa ihop påsen med krokarna. 

Dessa kan sedan hängas rakt in i garderoberna 

Bokhyllor & möbler 

✓ Lösa hyllplan emballeras och tejpas ihop i buntar. 



✓ Piggarna som hyllplanen vilar på läggs i en fryspåse som tejpas ihop med möbeln. 

✓ Låt utdragslådor och dörrar sitta kvar, vi plastar in möblerna med plastfilm. 

Demontering och monteringsarbeten 

✓ Demonteringsarbeten görs inför flytt. Det vanligaste är olika typer av sängar och soffor 

samt sektionsbokhyllor som sitter skruvade ihop där man behöver verktyg för att ta isär. 

Brandfarligt & farliga ämnen 

✓ Gasoltuber, brandsläckare & övriga farliga ämnen tar vi inte med, dessa flyttas av kunden 

själv. Gräsklippare och maskiner skall vara tömda på bränsle. 

 

Vad vi på Bröderna Flytt förväntar oss av dig som kund när vi kommer på flyttdagen: 

✓ Vi börjar alltid med att lasta in flyttlådor först, se till att flyttlådorna är lätt tillgängliga och 

inte står utspritt överallt. 

✓ Allt som får plats i flyttlådor skall vara i flyttlådor. Det är för att vi ska kunna få med oss allt 

och hålla vår planering. 

✓ Vi hänvisar till Bröderna Flytts Packtips i första hand, annars är du välkommen att ringa 

oss om du har några frågor. 

✓ Bohag som inte packats enligt Packtips behåller Bröderna Flytt AB sig rätten att lämna 

kvar eftersom vi bedömer att det finns risk för skador 

 

Villkor, försäkring och avbokning 

Packtips är ett försäkringskrav. När du anlitar Bröderna flytt AB för hjälp med nedpackning 

& förberedelser ligger ansvaret hos Bröderna Flytt AB att packa & emballera ditt bohag 

inför flytt. Bokar du endast flytthjälp ligger ansvaret hos dig som kund att packa ner och 

förbereda enligt Bröderna Flytts Packtips. 

När du bokar med Bröderna Flytt AB godkänner du villkoren för avbokning och 

ombokning. 

Avbokning eller ombokning inom 24 timmar debiteras med 40% av bokningens totala 

värde utan rut-avdrag. Undantaget är bokningar på måndagar som måste ske innan 07:00 

fredagen innan helgen. 

Avbokningar och ombokning som sker inom 7 dagar efter 24h debiteras med 20% av 

bokningens totala värde utan rut-avdrag. 

Bokningar har ångerrätt inom 24h från bokning innan villkor för avbokning och ombokning 

börjar att gälla. 

 


