
 
 

 
 
 
 
 

”Allt som går ner i en flyttlåda ska ner i en flyttlåda” 
 

 
PACKTIPS 

 
 Packa i lådor med handtag och lock. 

 Använd flyttlådor med dubbel wellpapp. 

 Packa endast halva lådan med böcker/tunga 

föremål och fyll sedan på med något som väger 

lätt.  

 Packa tätt för att undvika att innehållet ramlar runt 

i lådan och därmed riskeras gå sönder.  

 Mjuka saker, tex kläder eller sängkläder går bra att 

packa i stora plastsäckar.   

 Ömtåliga kläder kan fraktas i en wellrobe 

(klädgarderob i wellpapp). 

Finns att låna av oss. 

 Märk lådorna med respektive rum samt innehåll; 

för enklare uppackning om den tjänsten köpts till.  

 Märk lådorna på kortsidan och stapla dem om max 

tre på höjden med etiketten synlig.  

 Lådorna bör aldrig väga mer än 17 kg. 

 Mindre krukväxter packas i öppen låda. 

(Växter omfattas ej av försäkringen). 

 Större växter ställer vi skyddat i lastbilen.  

(Växter omfattas ej av försäkringen). 

 Mindre tavlor packas i öppen låda.  

Kunden emballerar dessa själv.  

 Större tavlor går bra att ställa/samla mot en vägg. 

Vi emballerar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BRA ATT TÄNKA PÅ INFÖR FLYTTDAGEN 
 

 Dela på stora möbler, till exempel soffa och 

dubbelsäng eller en möbel som inte går ut genom 

en dörröppning.  

Bäddmadrassen rullar vi ihop. 

 Töm alla skåp och byråer.  

 Plocka ur hyllplanen om ni har en möbel med 

många/lösa hyllplan.  

 Meddela oss om det är något som är extra 

ömtåligt, till exempel en kristallkrona eller tavla. 

Det ger oss möjlighet att ta med anpassat 

emballagematerial.   

 Kristallkronor hänger kvar i taket men är urkopplande 

när flyttpersonalen anländer.  

 Samtliga lådor placeras i vardagsrummet om inget 

annat avtalats. 

 Möbler placeras på anvisad plats.  

 Vi fraktar fordon tex. gräsklippare, motorsåg, MC, 

moped och bilar med drivmedel kvar i tanken.  

 

ÖVRIGT 

Det går bra att köpa till tjänsten 
demontering/montering. 
 
Det går bra att köpa till tjänsten 
nedpackning/uppackning.  
Kostnad tillkommer om 200 kr/mantimme efter 
rutavdrag inkl. moms, vilken debiteras efter slutförd 
flytt.  
 
Flyttlådor finns att låna inom området Kalmar/Öland. 
Återlämning sker cirka en månad efter flytt.  
Det går också bra att köpa flyttlådor till en kostnad om 
25 kr st.  
 
Emballage samt övrigt skyddsmaterial tillhandahålles 
av oss som flyttfirma. 



 
 
 
 
 
 
 
  

Hoppas att ni känner er väl informerade i övrigt är ni varmt välkomna med frågor :) 
Borgholms Flytt & Städ AB 0485-888 80 

VILLKOR 

Upplysningsplikt gäller om ni har särskilda, tunga eller otympliga möbler; till exempel piano, flygel, vapenskåp eller kassaskåp.   

Det ska även framgå vilken våning, tillgänglighet av hiss, gångavstånd mellan lastbil och ytterdörr samt antal flyttlådor man tror 
sig ha.  

En generell uppskattning på rimlig åtgång av flyttlådor för ett bohag beräknas:  
Bostadens kvm delat på 2 = antal lådor. Exempel 100 kvm = 50 flyttlådor.  

För ytterligare lådor tillkommer en extra kostnad. 
 

Vid rådande vinterförhållanden är det kundens skyldighet att se till att det är skottat/plogat för framkomlighet och att det är 
sandat vid eventuell isbelagd gångväg.  

Om det finns bommar/grindar på vägen fram till bostaden ber vi er vara redo med nyckel.  

 

Otillräcklig upplysning kan medföra extra avgifter.  

 

BETALNINGSVILLKOR 

Betalning sker mot faktura per e-post efter avslutad flytt, netto 10 dagar.  
Vid bokning av bohagsflytt/flyttstäd erbjuds möjlighet till delbetalning på 2 månader utan extra kostnad. 
Första betalningen sker efter slutförd flytt och resterande följande månad. 
 

AVBOKNINGSPOLICY 

Avbokning kan ske fram till 15 dagar före uppdragsstart, därefter debiteras man i enlighet med ”Bohag 2010”. 

 

FÖRSÄKRINGAR  

Vi innehar yrkestrafiktillstånd, internationellt gemenskapstillstånd för gods utomlands samt transportansvarsförsäkring, vilken 
skyddar bohaget under hantering och transport.  
Vi tillämpar Bohag 2010 och Kontor 2003. 
 

 

 

 


