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Checklista för flyttpackning 
Köp flyttlådor i olika varianter 
Tänk på att inte lasta dem tyngre än den kilogräns som är angiven.  

Märk varje låda med en etikett, skriv vad lådan innehåller och i vilket rum den ska ställas.  

Stäng lådan ordentligt och tejpa igen den.  

Använd en säckakärra för att flytta lådorna.  

Plastsäckar är bra till att packa kläder i. Går också åt när du ska slänga saker. 

 

Att packa möbler 
Täck möbler med plast eller filtar för att undvika repor.  

Montera ned möbeln så långt det går.  

Märk upp och packa ned skruvar och muttrar i påsar som du tejpar fast på möbeln. 

 

Att packa elektronik 
Ta bilder på till exempel stereon innan du packar den. Då vet du hur den är ihopkopplad och med vilka 
kablar.  

Var försiktigt när du packar ned elektroniska produkter, som tv eller dator. Täck dem gärna med en filt 
eller plast.  

Märk upp kablar så att du vet till vilken apparat de hör. Packa kablarna separat. 

Att packa värdehandlingar 

Packa ned värdehandlingar som betyg, garantibevis och certifikat separat, gärna i pärmar och hemarkiv. 
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Att packa foton och liknande 
Fotografier och liknande har stort emotionellt värde. Packa inte kartongerna för tungt och vira gärna in 
fotografier i papper eller bubbelplast.  

Väskor är bra att ta med fotografier och liknande i. Då behöver du dessutom inte frakta tomma väskor. 

 

Packa ned städartiklar och verktygslåda 
Ditt nya boende ska vara städat. Men trots det är det stor chans att du behöver städartiklarna när du 
kommer fram.  

Samma sak med verktygslådan. Dess innehåll kommer att behövas. 

 

Packa det nödvändigaste för första dygnet 
Lägg ombyteskläder, hygienartiklar, sovkläder och mediciner i en väska.  

Packa också ned en ficklampa. 
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