
Den 7. november 2019 
 

 
Instrukser i nedpakning af dit bohave som er midlertidigt opbevaret i 

badmintonhallen 
 
 
 
Vejledning og instruktion: 
  
Du har midlertidigt haft dit bohave fra dit tidligere kælderrum stående i badmintonhallen. Vi 

skal nu have tømt hallen idet den snart nedrives. 

 

Der mangler identifikation af dit bohave stående i hallen. Du skal også pakke det ned således 

vi kan flytte det til en midlertidig opbevaring på loftet -idet vi som en ”mellemstation” indretter 

en række depotrum til jer som midlertidigt har brugt hallen. Denne ”mellemstation” vil være i 

perioden indtil dit endelige nye kælderdepotrum er færdigt. Der vil senere tilgå dig oplysninger 

om, hvornår det nye kælderrum vil være færdigt. 

 

Det midlertidige loftrum vil blive aflåst med en hængelås, hvortil du får nøglen når vi har 

båret dine ting op. 
 

Vi skal derfor bede dig om snarest -og senest søndag d. 1. december 2019 om at pakke i 

flyttekasser og mærke op på kasserne -ligeledes opmærke hvis der er noget du ønsker smidt 

ud. 
 

Du skal også markere dit bohave, tydeligt, således vi kan få det korrekt opbevaret samt 

oplyse dig hvor på loftet dine ting stilles i midlertidigt depot. 
 

Der stilles rigeligt med flyttekasser og runde klistermærker med ”gemmes”/”smides ud” til 

disposition for dine sager. Der vil desuden være bobleplast til rådighed for alle -til brug for 

indpakning. Flyttekasserne skal bruges til det indbo du har stående løst – og markeres med 

klistermærke, alt efter om det skal smides ud eller gemmes. Bobleplast benyttes til indpakning 

af store ting -og mærkes ligeledes op med et klistermærke. 
  
Det indbo du ikke vil beholde, skal pakkes i sorte sække/kasser og markeres med et rødt 

klistermærke, hvor der står smides ud. Store ting (fx møbler) skal ligeledes have det røde, 

smides ud klistermærke på. Derefter placeres det hele på gulvet i hallen -væk fra dine øvrige 

sager -hvorefter det bliver smidt direkte i en affaldscontainer og kørt til forbrændingen. 
  
Det indbo du gerne vil beholde, skal pakkes i flyttekasser og markeres med et grønt 

klistermærke, hvor der står gemmes. Det grønne klistermærke skal udfyldes med navn, 

adresse og dato sådan, at vi kan sikre os, at det rigtige indbo kommer i de rigtige depotrum.  
 

Alle de kasser der skal i dit nye depotrum, lader du således stå, så sørger vi for at flytte dem 

op i dit midlertidige depotrum på loftet. 

 
Vær opmærksom på, at du ikke må overfylde kasserne eller pakke dem for tungt. Hvis du er i 

tvivl om vægten, så brug hellere en ekstra flyttekasse.  
 

Hvis du har ting der er for store til at komme i flyttekasser, skal du pakke dem ind i bobleplast 

og sikre dig at de har fået det grønne, gemmes klistermærke sat på. 
  



  
Bemærk særligt følgende: 

  
Husk, at indholdet i kasserne skal kunne tåle til at blive flyttet. Brug evt. bobleplast eller papir 

til at sikre skrøbelige effekter med. Pak ikke kasserne for tungt, da de så går i stykker når de 

transporteres. 
 

Det er dit eget ansvar, at kasser og indbo er pakket korrekt, forsvarligt og er mærket korrekt - 

vi påtager os ikke ansvar for dårligt eller ikke indpakket/sikret indhold i kasserne, og der vil 

således ikke blive erstattet effekter der ikke er mærket eller pakket forsvarligt. 
  
Vi monterer en ny hængelås på dit midlertidige loftrum og afleverer nøglen til dig. 

 
 
 
 
 
---------------klip-------------------------------klip-----------------------------klip----------------------------klip------------------- 
 
 
 
 

Registrering af dit bohave stående i badmintonhallen 
 
 

Dette bohave tilhører 
 
 
 

Navn:_______________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
 

Dato: _______________________________________________________________________________ 
 


