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INKJØPSLISTE FOR FLYTTNINGEN 

Av www.moveria.no. 

Denne listen inneholder utstyr som kan være godt å ha i forbindelse med en flytting. Mange av 

tingene kan leies eller kjøpes hos flyttefirma og noen ganger hos oppbevaringsfirma, andre ting 

finner du i byggemarked. 

Møbelbeskyttelse 

Dersom du vil unngå skitt- og/eller slitasjeskader på møblene dine finnes muligheten for å kjøpe 

beskyttelse og polstring til disse. Dette kan være spesielt smart å skaffe til verdifulle og ømtålige 

møbler eller til lyse møbler, for eksempel sengen, sofaen og lignende. Slik møbelbeskyttelse få man 

ofte tak i hos flytte- og oppbevaringsfirma. 

Pakkemateriale 

Papp, bobleplast og silkepapir er fint å bruke til beskyttelse av løse eiendeler i flyttekassene. Selv ting 

som vanligvis tåler en trøkk kan gå i stykker under en transport. I tillegg er det alltid en risiko for at 

kasser kan velte eller mistes. Det beste pakkematerialet kjøper du hos flyttefirma. 

Markeringspenner 

Benyttes til å markere flyttekasser og lignende slik at du ikke behøver å lure på hva som er i dem eller 

i hvilket rom du skal stille dem. Kjøp en god del slik at det ikke gjør noe om noen av dem forsvinner i 

løpet av flyttingen. Man finner dem billig i supermarked og byggemarked. 

Etiketter 

Hvis du vil markere ting uten å skrive direkte på dem er etiketter eller teip et bra alternativ. Disse kan 

kjøpes i supermarkeder og lignende. 

Teip 

Mange flyttekasser teipes sammen. Teip benytter du også til å teipe sammen hyller eller bilder og til 

å feste skuffer og skapdører under transport. Husk å kjøpe teip som skåner møblene slik at ikke farge 

og lignende løsner når du fjerner teipen. Du finner den beste teipen hos flyttefirma, og her kan du 

også finne teipholdere som effektiviserer arbeidet. 

Tralle 

En enkel måte å flytte kasser og tunge ting på er ved hjelp av en tralle. Denne kan kjøpes eller leies 

hos blant annet flyttefirma. 
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Snorer og bånd 

Dersom teip ikke kan benyttes, for eksempel når du pakker madrasser eller tepper, behøver du snor 

eller bånd. Dette får du også bruk for når du skal spenne fast ting i flyttebilen for å unngå skader 

under transporten. Snor og bånd finner du på de fleste byggemarked. 

Arbeidshansker 

Hvis du skal bære tungt er det fornuftig å gå til anskaffelse av et par ordentlige arbeidshansker for å 

beskytte hendene dine. Disse kjøpes på et byggemarked eller hos et flyttefirma. 

Kniv 

Med en god kniv kan du enkelt skjære i teipede eller knyttede forpakninger. Kniv kan du kjøpe på 

byggemarked eller i supermarked. 

Verktøy 

Dersom du ikke allerede har noe verktøy bør du kjøpe litt som kan hjelpe deg med demonteringen og 

monteringen av møbler. Skrujern, hammer, skiftenøkkel og lignende er verktøy som du også kan ha 

glede av etter flyttingen. De fleste byggemarked har rimelige pakker med det vanligste utstyret. 

Mat og drikke 

Alle blir sultne og tørste av å pakke og bære. Sørg for å ha tilgang til mat og drikke som enkelt kan 

spises på stående fot under flyttingen. Litt hjemmelaget kaffe på termos og en liten spisepause er 

også med på å løfte stemningen. 

Walkietalkie 

I løpet av flyttedagen er det viktig å komme i kontakt med hverandre, og noen ganger er det ikke like 

enkelt å rope eller bruke mobiltelefonen. En walkietalkie reduserer kostnaden på mobilregningen, 

fungerer uten mobildekning og sørger for at flere kan kommunisere samtidig. De er til stor hjelp, 

først og fremst under ned- og utpakking og under transporten. En walkietalkie kan du kjøpe i de 

fleste elektronikkforretninger, men det finnes også firma som leier ut walkietalkies. 

 

 


