Några goda råd inför flyttningen!
-Vi säljer packmaterial till våra kunder som valt att packa själva. ”Stora” och ”Lilla Packmästarlådan”
finns att köpa på Bromma Express kontor och kan distribueras till kund i samband med att vi kör ut
kartonger.
-När Ni viker kartonger, tänk på att vika dem rätt (flikarna skall vikas ned så att handtagen blir 3 lager.
-Böcker packas i halva kartonger, vikt MAX 20kg
(fyll upp med lätta saker – kartongerna ska vara volymfyllda)
-Rulla ihop mattor och bäddmadrasser och knyt om dem med snöre eller använd den sträckplast som
finns med i våra ”Packmästarlådor. Även skidor och gardinstänger buntas ihop.
-Tallrikar packas stående.
(Fyll upp kartongerna med mjuka lätta saker t ex kuddar)
-Små tavlor ställes i öppna kartonger, låt stora tavlor och kristallkronor hänga kvar.
-Små blommor mm ställes i öppna kartonger. Tänk på att vi inte kör blommor då det är kallt.
-Lådor i byråer el. dyl. skall vara tömda.
-Ta hand om nycklar till lådor och skåp, fjärrkontroller, mediciner!(I tex en
väska)
-Om Bromma Express packar så tar vi ej hand om badrums/medicinskåp, kyl & frys, gardiner!
-Märk kartongerna ordentligt så att vi vet vilket utrymme de skall till. Märk tydligt rum 1, rum 2
eller liknande. Märklappen ska sitta på kortsidan och inte ovanpå.
-Vassa/spetsiga föremål packas i kartonger så att vår personal inte skär sig i fingrarna eller får
stick/skärsår i rygg.
-Vind och källare är det bra om ni packar i god tid före flytt.
-Finns ljusa soffor eller sängar meddela kontoret om skyddsplast.
-Kunden ansvarar för att skydda sina golv. Bromma express har skyddspapp till försäljning.
-Vänligen informera oss om Ni har husdjur (då några av våra anställda är allergiska)
-Frätande, explosiva toxiska och brandfarliga ämnen får inte transporteras i bilarna.
-Kund ansvarar för kontroll av att inget glömts i/på lastningsadressen.
-Behövs garderober till kläder. Tag kontakt med Bromma Express kontor.

’
Checklista inför din flytt!
-Anmäladressändring till post, banker, försäkringsbolag, skattemyndigheten och tidningar
mm.
-Ni som kund ansvarar själv för att Ni har RUT kvar att utnyttja Skulle RUT inte godkännas
faktureras kund resterande belopp samt 500:- i försenings- och administrationsavgift
-Beställ flytt av telefon.
-Gå igenom vind, källare, förråd mm och sortera/rensa.
-Samla ihop alla småsaker av större värde som smycken, värdepapper mm. Dessa saker tar
du med i Ditt eget handbagage under flyttdagen.
-Ägna någon dag åt att skriva och posta flyttkort till släkt och vänner.
-Gå igenom köksredskapen, packa porslin och glas. I det fall du anlitat Bromma Express för
packning så ansvarar de för att det utförs på ett korrekt sätt. (Packar Ni själva kan inte
Bromma Express ta ansvar ifall något går sönder)
-Samla in alla nycklar till gamla bostaden (Källare-vind) och se till att du har kontroll på
nycklarna till Er nya bostad.
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