
Viktigt att tänka på inför flytt! 
 

 

 

                                         

Inredning  Inredning som är fast monterade på väggar som exempelvis skåp och hyllor ska  
  vara nedmonterade. Eventuella nycklar, skruvar som tillhör dessa möbler är erat 
  ansvar ta hand om.  

Garderober Stora garderober som inte går igenom dörröppning ska vara nedmonterade. 

Elektrisk  Hushållsmaskiner som exempelvis disk och tvättmaskiner eller annan fast monterad  
utrustning elektronisk utrustning som ska med vid flytten ska vara urkopplade.  

Radio och Tv Du ombesörjer själv urkoppling och uppmärkning av sladdar och tillbehör till din Tv, 
  radio mm.  

Gardiner Gardiner, draperier, persienner ska vara nedpackat förslagsvis i en flyttkartong. 

Krukväxter Svagab tar inget ansvar för krukväxter, blommor, träd, mm. Tänk på att det fryser 
lätt under vintertid. Särskilt under längre transporter. 

Glas/porslin Glas och porslin ska vara inlindade i papper och nedpackade i en flyttkartong. 

Mat Matvaror transporterar du själv förslagsvis i en kylbox. 

Brandfarligt Svagab transporterar inga brandfarliga vätskor av säkerhetsskäl. 

Husdjur Svagab transporterar inga djur av allergi och försäkringsskäl. 

Trädgård Trädgårdsverktyg och gräsklippare ska vara ordentligt rengjorda och tömda på  
bensin och olja. 

Värdesaker Transport av värdesaker ombesörjs av kund. Svagab tar inget ansvar för detta. 

 

Skada Möbler som riskerar att skadas pga. svaga konstruktioner eller liknande tar vi inget 
ansvar för och ersätter inte vid eventuell skada. Därför är det av yttersta vikt att 
garderober, skåp och hyllor är nedmonterade när bohagsflytten påbörjas. 
Vi ersätter inte skador på golv efter hjulspår eller liknande. Därför är det viktigt att 
känsligt golv skyddas med hård skyddspapper eller mjölkpapper. 
Om eventuell skada uppkommer måste detta rapporteras senast 3 dagar efter 
utförd flytt.   
 
 

  
Till Svagab  Omfattningen av bohaget, boyta, biutrymmen på adresserna. 
  Framkomlighet, förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga. 
  Särskilt tunga, skymmande eller stora föremål som exempelvis större skåp. 
  Särskilt ömtåliga föremål eller grupp av sådana föremål. 

 
 
Tänk på att Svagab endast transporterar de punkter som är uppfyllda vid start av 
bohagsflytt. 
Om fler än 2 punkter inte är uppfyllda vid start av bohagsflytt kommer Svagab 
att lämna uppdraget och du blir debiterad 50% av uppskattad bokad arbetstid. 
 
 
 
 
 
 
 

 


