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Fruehøj 
 

Pakkeinstruktion til beboerne 

 
I forbindelse med jeres aktuelle flytning i det følgende nogle gode råd, som vi anmoder jer om at 

gennemlæse, inden I begynder at pakke jeres indbo. 

 

Vore anvisninger er naturligvis generelle, men erfaringen viser, at når I følger nedenstående råd, 

minimeres de gener, der kan være ved at flytte. 

 

I bedes være opmærksomme på følgende: 

 
(1) Saml  (2) Alt bohave der   

flyttekasserne korrekt. kan, skal pakkes i 

Der er en samlevejl. flyttekasser.  

påtrykt hver enkelt Kasserne skal  

flyttekasse kunne lukkes!  

 

(3) Max. vægt per flyttekasse er 20 kg. Pak hellere i 2 flyttekasser end i 1 der ikke kan løftes! 

 

Pak derfor ikke for tungt, når I f.eks. nedpakker bøger. Sæt bøgerne i et lag i bunden og læg derefter f.eks. 

puder eller lign. i toppen af flyttekassen. Tænk på at flyttekasserne skal kunne bæres på skulderen af 

flyttemanden. 

 

HUSK at pakke flyttekasserne helt op til kanten så der ikke er luft i toppen. På denne måde sikres det, at 

kasserne ikke synker sammen. Krøl eventuelt papir sammen, og fyld kasserne ud med det.                  

 

(4) Labels; Der er 3 farver, og hver farve bruges til at markere, hvor flyttekassen/bohavet skal hen. RØD 

bruges til at markere det, som skal til udsmidning. BLÅ bruges til at markere det, som skal i 

genhusningsbolig/nye permanente bolig. GUL bruges til at markere det, som skal i kælderrum. På labels 

kan man også notere, om en flyttekasse skal til stue/køkken/badeværelse etc. Brug sort tusch. Skriv helst 

ikke på kasserne, da de kan genbruges mange gange, skriv i stedet på labels.  

De forskellige labels ser således ud: 

 

 
 
(5) Tallerkener, glas, 

porcelæn m.v. pakkes i 

flyttekasser med meget 

papir (også i bunden).  

Tallerkener placeres på 

højkant.  
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  (6) Brandfarlige, eksplosive, giftige og ætsende materialer o.l., der ikke 

  indgår i en almindelig husholdning, må ikke medtages!  

     

  Almindelige husholdnings-/rengøringsartikler, såsom eddike, WC rens  

 husholdningssprit, kaustisk soda, ajax m.v. kan gerne medtages. 

 

Kolonialvarer og lign., herunder stærkt lugtende varer, som ikke falder ind under ovennævnte kategori, 

pakkes i kraftige plastposer o.l. inden de pakkes i flyttekasser. 

 

(7) Planter stilles i flyttekasser. Hvis der skulle være enkelte flyttekasser med planter, der ikke kan lukkes, 

accepteres dette. 

 

(8) Sørg for at alt inventar er tilstrækkelig demonteret, således at alt bohave fremstår i flytteklar stand ved 

flytningens start. Hårde hvidevarer skal være demonteret, tømt for vand, afrimet, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(9) Aftagning og flytning af væg-til-væg gulvtæpper indgår ikke som en del af flytningen, medmindre andet 

er aftalt med boligforeningen. Dette gælder også general handymand service, f.eks. nedtagning af lamper.  

 

(10) Efter endt flytning og udpakning bedes I venligst levere flyttekasserne tilbage til servicekontoret. 

Dette sker iflg. aftale med dem. 

 

(11) Reklamation?  Skal fremsendes skriftligt til ADAM. Ved synlig skade/mangel straks! I andre tilfælde 

senest 14 dage efter flytningens afslutning. Kontakt ADAM for yderligere information om procedure. Man 

sender en mail til claim@adam.dk, hvor man skriver navn, adresse, flyttedato, beskriver hvad skaden 

består i, på hvilken genstand, og hvad genstandens værdi er. Husk at vedhæfte billeder af 

skaden/genstanden.    

 

(12) Fotografering!  Bemærk at vore flyttefolk efter behov ifm. flytningen vil tage billeder af jeres 

bohave, med henblik på eventuel senere fotodokumentation. 

 

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål,  

er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os på 8741 1125 eller 8741 1127 

 
Med venlig hilsen 

ADAM Transport ApS 

mailto:claim@adam.dk

