
FLYTTEMANDENS 
GODE RÅD

Ryd op i kælderen i god tid
Vi vil gerne opfordre til, at du rydder op i dine kælderrum i god tid. Det er en god anledning til at sortere dine ting og skille dig af 
med de ting, du ikke længere bruger. De flyttekasser, du pakker i kælderen, skal du lade stå i dit kælderrum. 

Ting til storskrald
Har du ting til storskrald, er du velkommen til at kontakte din ejendomsfunktionær. Han vil informere dig om, hvor du nemmest kan 
komme af med tingene.

Flyttekasser hos din ejendomsfunktionær
Du skal selv pakke din bolig ned. Flyttekasser kan lånes hos din ejendomsfunktionær. Ring til ham og aftal, hvor du kan hente 
kasserne. Du kan også få klistermærker med, som du kan skrive indhold på. Husk at levere kasserne tilbage efter brug.

Gør din bolig klar
Tøm alle skuffer, skabe og reoler for indhold. Glashylder tages ud af reoler og stilles ved siden af. Fjern puder og hynder fra sofaen.

Max 18 kilo per flyttekasse
Flyttemændene skal bære mange kasser på en dag. En flyttekasse må  max veje 18 kilo pr. styk. Pak derfor ikke en hel kasse med 
bøger og andre tunge ting. Fordel tunge og lette ting i kasserne. Kasserne placeres så tæt på udgangen som muligt uden at spær-
re gangarealet. 

’Mine vigtigste ting’-flyttekasse
En god idé er at samle alle dine vigtigste småting i én kasse. Det kunne f.eks. være medicin, fjernbetjening, tandbørste mm. Det 
vil sige ting, som du kan få brug for umiddelbart efter, du kommer ind i din nye bolig. Mærk den med et genkendeligt mærke.

Brug klistermærker på flyttekasserne
Flyttekasserne skal genbruges. Vi ser derfor helst, at du skriver indhold på klistermærker, som du klæber på - og ikke skriver 
direkte på kasserne. Husk at sætte mærkerne på siden af flyttekasserne - og ikke på toppen. 

Luk flyttekasserne
Flyttekasserne skal stables i flyttebilen. Sørg derfor for at pakke kasserne, så de kan lukkes. Et par enkelte åbne kasser er dog i 
orden, f.eks. med høje planter, som ikke kan pakkes ned. 

Giv dit forsikringsselskab besked, hvis du vælger opmagasinering
Ting og møbler, som du ikke har plads til i din midlertidige bolig, har du mulighed for at få opmagasineret på flyttefirmaets lager 
lager. Vær opmærksom på, at du selv skal give dit forsikringsselskab besked, hvis du vælger at benytte dig af denne løsning. 

Om kort tid skal du flytte ud af din bolig og over i enten en midlertidig bolig, mens renoveringen står på, 
eller i en ny permanent bolig. FællesBo har indgået en aftale med et flyttefirma, som står klar til at hjælpe, 
når dine ting skal flyttes. For at alt skal køre så glat som muligt, beder vi dig læse og følge disse gode råd:
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