
 

 
Flytt & Städ Sverige AB 
  

Oavsett om du väljer att anlita en flyttfirma eller göra allt själv, ger detta 

avsnitt användbara tips för att göra det lättare att flytta. 

  

Om du ska anlita en flyttfirma boka tid 15 dagar innan flyttdagen, beställ 

flyttkartonger vid behov. En kartong per kvadratmeter brukar vara bra för 

en normal möblerat bohag. 

  

Du kan få hyra flyttkartonger . 

Hyra flyttkartonger 749 kr ( 50 st ) Leverans ingår. 

 Flyttkartonger ska återlämnas till företaget inom 30 dagar. Om detta inte följs 
debiteras kunden 30 kronor per kartong. 

  

Vad ska tas med till det nya hemmet? 

En noggrann undersökning av bostaden bör göras för att kunna rensa 

ut det som kan kastas, ges bort eller säljas. 

Saker som du inte har använd under dem sex till tolv senaste månaderna 

kommer du förmodligen aldrig att använda. 

Glöm inte garage, vind och källare. 

Vi kan ombesörja bortforsling av detta till myrorna eller soptippen. 

  



 
Kom ihåg att. 

Köpa eller boka leverans för flyttkartonger fjorton dagar innan flyttdagen. 

Ungefär sju dagar innan flytten ska göras Anmäl adressändring . 

Beställ eftersändning. 

Beställ eller flytta hemtelefon. 

Säg upp abonnemang på el, gas, vatten, tv, mm. 

Beställ abonnemang till ditt nya hem. 

  

Hur man packar. 

Försök packa i riktiga flyttkartonger, det underlättar flytten. 

Börja med att packa saker som du inte kommer att behöva under den närmaste 
tiden. 

Fyll kartongen till hälften med böcker och tunga saker och fyll resten med 

kläder och kuddar. 

Tallrikar placeras på högkant med packpapper eller tidningspapper emellan. 

Glas, koppar och muggar läggs ner med packpapper eller tidningspapper emellan. 

Krukväxter packas stående. 

Allt som ryms i flyttkartonger ska packas. 

Montera ner alla möbler som går att nedmonteras. 

Ta ner lösa hylldelar och tejpa eller knyt ihop dem 

Plocka ner gardiner. 

Markera tydligt varje flyttlåda. 

Stapla alla kartonger tre och tre på höjden. 

Rulla ihop mattor, madrasser och liknande och knyt med snöre. 

http://www.adress%C3%A4ndring.se/
https://www2.adressandring.se/privatperson/tillfallig-eftersandning/personuppgifter


 
Saker i förråd ska packas på samma sätt som övriga bostaden. 

Skidor, gardinstänger, kvastar, mm buntas man ihop 

Glöm inte att skydda speciell känslig golv innan flyttkilarna anländer. 

Samla ihop alla värdesaker, smycken, mm. dessa saker tar du själv 

hand om på flyttdagen. 

Samla in alla nycklar. 

  

Lycka till med flytten! 

  

Kontakta oss 
För att komma i kontakt med oss kan du antingen ringa, e-posta eller skicka ett 
meddelande till oss via vårt kontaktformulär här nedan så återkommer vi till dig så 
fort vi kan. 

Kundtjänst: 

010 - 160 40 70 

E-post: 

firma@flytt-stad.se 

Huvudkontor: 

Flytt & Städ Sverige AB 
Malmgatan 25 
602 23 Norrköping 

Telefontider: 

Mån - Fre: 08:00 - 17:00 

Lör - Sön: 10:00 - 14:00 
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