GUIDE
BOHAGSFLYTTNINGAR

TIPS & RÅD – TRYGG OCH EFFEKTIV FLYTTNING
I N F Ö R F LY T T N I N G E N

• Fasta installationer av el och vatten
måste kopplas bort av fackman.
• Montera isär dator, tv och annan
elektrisk utrustning.

U N D E R F LY T T N I N G E N

• Visa vår personal särskilt ömtåliga
föremål samt möbler och föremål
som inte ska flyttas med.
• Håll reda på nycklar, plånbok, kläder
och annat som du behöver under
flyttningen så att dessa ej hamnar

• Skruva själv ner hyllor, skåp, paraboler

bland flyttgodset.

och liknande som är fast monterade i
vägg samt ta ner gardiner.
• Demontera större möbler som ej går
ut genom dörren.

• Kontrollera att allt är med innan
flyttbilen åker.
• Instruera eller
visa med skiss

• Lägg undan värdesaker, pengar och

var möblerna

annan privat egendom i eget hand-

ska stå i den

bagage, som inte ska med i flytten.

nya bostaden.

• Ta vara på nycklar till möbler samt
nycklar till gamla och nya bostaden.

E F T E R F LY T T N I N G E N

• Ring oss när kartongerna är uppackade
• Märk cyklar, barnvagnar och liknande
som står i allmänna utrymmen.
• Töm alla trädgårdsmaskiner på olja
och bensin.
• Rengör maskiner och redskap.

och kan hämtas.
• Ev. skada eller förlust anmäls snarast
till personalen eller direkt till vårt
kontor.
VI TAR EJ ANSVAR FÖR

• Blommor och krukväxter.
• Töm kylskåp på färskvaror och

• Frysvaror.

vätskor.
• Ställ undan städmaterial som du ska
använda för städning.
• Lägg ut mattor på golven om du har
ömtåliga golv.
• Anmäl möbler och annat gods som är

VI LASTAR INTE

• Brandfarliga vätskor.

värt mer än ett halvt basbelopp till

• Färskvaror.

June Express.

• Husdjur.
• Bilar och båtar.

June Express AB är ett rikstäckande fullserviceföretag inom transportsektorn. Vår verksamhet startade 1965 och är baserad i Jönköping,
Sveriges transportcentrum, där vi förfogar över 2500 kvadratmeter nybyggd terminal- och lageryta, endast 500 meter från E4:an.
Våra tjänster är flyttning och magasinering för både privatpersoner och företag. Vi distribuerar paket- och pallgods samt servar lokala
företag med snabba budtransporter. Vi lagerhåller även produkter för direktleverans på avrop. Dessutom har vi specialiserat oss på transporter av ömtåligt och svårflyttat gods där kunden kräver extra försiktighet och noggrannhet. Målet är att alla våra tjänster ska utföras
tryggt, effektivt och miljövänligt. Vi är kvalitets- och miljösäkrade genom certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14000.

TIPS & RÅD – FÖRBEREDELSER OCH EGEN PACKNING
PACKNING

• Använd principen tungt underst, lätt överst.

• Rulla ihop mattor och andra

• Packa tätt och lägg bollar av exempelvis tidningspapper

långa föremål.
Snöra eller tejpa.

i tomma utrymmen.
• Lägg makulatur mellan tallrikarna
och ställ dem på högkant, gärna
med mjukt under.

• Ta ner lösa hylldelar, stapla
och tejpa ihop dem.
• Kläder och sängkläder

• Slå in glas i makulatur och ställ
dem upp i kartongen.

kan ligga kvar i byråer.
• Blommor packas i öppna

• Packa böcker stående, rygg mot
rygg.

kartonger.
• Lås skåpsdörrar så de

Fyll kartongen med böcker max

ej går upp.

upp till handtagen.

Ta bort nyckeln.

Lägg därefter sängkläder eller
liknande över böckerna.

• Kartongen ska vara full
men ej överfull.

• Stapla kartonger tre och tre,
den tyngsta överst.
• Lampskärmar demonteras,
emballeras och/eller läggs
i kartong.

K O M I H Å G AT T

• Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-979899 eller ww.adressandring.se
• Beställa eftersändning av post.
• Sända flyttkort till släkt och vänner.
• Beställa flyttning av telefonen.
• Ordna med sophämtning och grovsopor (se ”våra tjänster”).
• Säga upp el, gas och vatten.
• Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
• Planera mathållningen under flyttdagarna.

VÅRA TJÄNSTER
Om transportavståndet bara är till nästa kvarter eller till annan del av Sverige spelar ingen roll, ditt bohag kommer att packas,
lastas och lossas av noggranna, säkra och yrkesskickliga händer. Prisbilden bestämmer du själv. Välj på ”Fullservice” då du
låter oss ta hand om hela flyttningen eller "Delservice" då du använder oss för delar av flyttningen.

PACKNING

TILLÄGGSTJÄNSTER

Vår packmästare packar hela eller

Flyttstädning: Utförs med garanti. Vi lämnar

delar av ditt bohag i anpassade

gärna mer detaljer och pris vid beställning.

flyttkartonger. Vill du ”packa själv”

Destruktion: Överblivna möbler och annat

så be oss om råd, för din försäkring

skräp körs till sortergård eller till förbränning.

täcker tyvärr inte detta gods. Det

Demontering och montering av möbler,

går också bra att låna kartonger,

gardiner, lampor och annan fast utrustning

vilket kan innebära en tilläggskost-

utförs.

nad, vilket vi informerar om.
Uppackning: Bohaget ställs upp på fria ytor och/eller i

FÖRSÄKRINGAR

skåp så att du senare själv kan bestämma var de ska stå.
Väljer du att ”packa upp själv” så hämtar vi kartongerna

När du anlitar June Express AB är ditt bohag försäkrat med
marknadens bästa försäkringar. Vi följer Konsumentverket

när du är färdig.

och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt
BOHAG 2000, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.
T U N G LY F T

Bohaget är försäkrat upp till 20 basbelopp.

Vi har rätt utrustning och är specialister på att flytta pianon, flyglar och
kassaskåp.

TILLÄGGSFÖRSÄKRING

För att säkerställa ersättning för inträffad skada på ditt bohag
då June Express AB inte är orsakande eller ersättningsskyldig
enligt allmänna bestämmelser, kan särskild objektsförsäkring
tecknas.

MAGASINERING

Magasinering sker i separata containers för endast ditt gods.
Varje möbel numreras och redovisas på ett depositionsavtal,
som fungerar som kvitto på vad du har magasinerat.
Större volymer lastas direkt i containern hos dig och lyfts
direkt in på magasinet. Därmed
undviks manuell dubbelhantering.
Snabbt, enkelt och ekonomiskt
fördelaktigt. Värme, lås, larm,
June Express AB är medlemmar i SMF Sveriges Möbeltransportörers Förbund,
Det ger dig garantier i form av försäkringar, tillstånd och kompetens

magasineringen extra säker.

som bara yrkesfolk kan ge.

Skiffervägen 6, 553 03 Jönköping.
Telefon 036-71 88 30. Telefax 036-71 88 58.
info@juneexpress.se

www.juneexpress.se
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