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Husdjur
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Du måste själv ordna transport
av dina husdjur.
ORDNA TRANSPORT
TILL EVENTUELLA
HUSDJUR.

Trädgårdsredskap
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Trädgårdsredskap, gräsklippare, med mera
måste vara ordentligt rengjorda och tömda
på bensin och olja, eftersom de ska lastas
tillsammans med ditt övriga bohag.

RENGÖR
FÖRE FLYTT.

Flyttkartong
Kontakta oss om du behöver kartonger att
packa i. Tänk på att alltid svepa in porslin i
makulatur och att packa dem på högkant i
kartongen.
STÄNG
ALLTID
LOCKET.

GLÖM INTE ATT
TÖMMA GARAGET.
SKADAT PORSLIN
ERSÄTTS BARA
OM DET ÄR PACKAT
OCH UPPACKAT
AV REX AB.

LÄMNAS KVAR.
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Städning
Gå igenom vind, källare och garage och
sortera ut det som ska kastas. Städning
av bostaden du lämnar ingår inte i priset
för ﬂytten, men be oss gärna om en offert.
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Brandfarliga vätskor
Av försäkringsskäl lämnas alla brandfarliga
vätskor kvar i den gamla bostaden.
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Förlust eller skada
Eventuell skada eller förlust anmäls snarast
efter genomförd ﬂytt till Rex AB på en speciell
blankett. Denna får du av chauffören eller från
Rex AB:s kontor.

Checklista inför er

Bohagsﬂytt

Viktigt att tänka på!
För att ﬂytten ska gå så smidigt som möjligt är det bra om du följer instruktionerna
i det här häftet. Tänk även på att:

2
1

Fast inredning

KOPPLA
UR OCH
TRANSPORTSÄKRA.

Ta ner skåp och hyllor som är fast
monterade på väggen.

• Kontakta hyresvärdarna (din nya och din gamla) och informera om ﬂyttdatum.

• Informera (dina nya och gamla) grannar om att ﬂytt kommer att ske.
• Kontrollera att hissen verkligen fungerar. Gäller alla adresser.
• Göra en adressändring, avbeställa eventuellt el-/gasabonnemang och ﬂytta

telefonabonnemanget.

Lycka till med ﬂytten – hoppas du kommer att trivas i ditt nya hem!

3
TA HAND OM EVENTUELLA
NYCKLAR, DE ÄR DITT ANSVAR.

Radio och TV
TV, radio, stereo, med mera rekommenderar vi att du kopplar ur själv, så att du kan
märka upp alla sladdar och tillbehör. Om vi
på Rex AB kopplar ur apparaterna, märker
vi inte de olika delarna och kopplar inte heller in dem i ditt hem.

Elektrisk utrustning
Disk-, tvättmaskiner och annan fast monterad elektrisk utrustning som ska med vid
ﬂytten, ska kopplas ur av behörig fackman.

KOPPLA
UR TV:N
SJÄLV.
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Värdesaker
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Alla värdesaker, exempelvis smycken,
bankböcker och kontanter, bör du ﬂytta
själv. Samla dem på ett säkert ställe i god
tid före ﬂytten. Detta gäller även mediciner.

TA NER
FÖRE FLYTT.

REX AB ANSVARAR EJ FÖR
VÄRDESAKER.
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Krukväxter
Rex AB ansvarar ej för krukväxter.
Vintertid fryser de lätt, särskilt under
längre transporter.

Gardiner

VATTNA INTE
KRUKVÄXTERNA
DAGARNA FÖRE
FLYTTEN.
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Gardiner, draperier, med mera vill vi att
du själv tar ner. Häng dem över exempelvis en stolsrygg, så tar vi på Rex AB
hand om dem.
TÖM GÄRNA
KYLEN OCH
FRYSEN FÖRE
FLYTT.

Matvaror
Vi rekommenderar att du tömmer
kylen och frysen före ﬂytten. Om du
föredrar att inte göra det, kan vi ordna
en lastbil med elektriska uttag. En del
varor, exempelvis öppnade mjölkförpackningar, ﬂyttas ej.

