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Välkommen till Tegvalls
i Växjö
Tegvalls är det flexibla flyttföretaget. Vi
anpassar oss alltid efter kund och uppdrag
och kan därför erbjuda tänster inom både
smått och stort.
Vi har varit i branschen sedan 1972 och
har hunnit bygga upp ett stort förtroende
sedan dess.
Välkommen till en säker, trygg och prisvärd flyttfirma med trevliga medarbetare!

Förberedelser inför flytten
Elektrisk utrustning
Disk-, tvättmaskiner och annan installerad elektrisk utrustning kopplas ur av
behörig fackman. Koppla även ur tv,
datorer och annan elektrisk utrustning.
Trädgårdsmaskiner
Töm alla trädgårdsmaskiner på bensin
och olja samt rengör dem så gott det går.
Värdesaker
Alla värdesaker, exempelvis smycken,
bankböcker och kontanter, bör du flytta
själv. Ta även med eventuella mediciner
(vi ansvarar ej för värdesaker).
Matvaror
Vi rekommenderar att du tömmer
kylskåp och frys innan flytten.

Fast inredning
Skruva själv ned hyllor och skåp som är
monterade på väggen.
Cyklar med mera
Märk cyklar, barnvagnar och liknande
som står i allmänna utrymmen.
Gardiner
Gardiner, draperier m m vill vi att du
själv tar ned. Häng dem över exempelvis en stolsrygg, så tar vi hand om dem.
Krukväxter
Vi tar ej ansvar för blommor och krukväxter. Vintertid fryser de lätt, särskilt
under längre transporter.

Ställ undan det städmaterial du behöver för
flyttstädningen.

Några enkla men viktiga
tips och råd för det du vill
packa själv

(Vi kan hjälpa dig med
flyttstädningen om så
önskas – kontakta oss
för offert.)

Stapla kartonger tre och tre. Märk
varje kartong på kortsidan.

Ta ned alla lösa hylldelar och lägg
dem tillsammans.

Porslin (tallrikar och glas) staplas på
högkant med packpapper emellan.

Speglar, tavlor och kristallkronor ska
emballeras väl i kartong med wellpapp
eller dylikt. Alla glödlampor skruvas ur.

Packa inte för tungt. Fyll ej hel kartong
med böcker. Lämna halva utrymmet för
kuddar, kläder eller dylikt. Lägg soffkuddar i kartonger eller i plastsäckar.
Packa ej tyngre än ni själv orkar bära.
Rulla ihop alla mattor och knyt ihop.
Alla sladdar till TV, video, stereo med
mera ska kopplas ur och rullas ihop.
Fäst med tejp.

Om dessa föreskrifter följs, minimeras risken
för skador och förseningar. Därmed undviker
ni extra kostnader. Kontakta oss gärna om ni
känner er osäker.

Bunta ihop skidor, gardinstänger,
kvastar och liknande i lättburna paket.
Allt som får plats i flyttkartong skall
packas ned däri.
Material såsom wellpapp, bubbelplast,
makulatur (packpapper), tavelkartonger, skyddspapp, klädgarderober,
flyttkartonger med mera finns till salu
hos Tegvalls Express AB.
Vi på Tegvalls önskar er en
trevlig flytt och vi finns här för
Er om ni har några frågor.

Anmäl möbler eller
annat som har ett värde
på mer än ca 20 000 kr
(extra försäkring krävs
för dessa).
Kontakta oss om du har
några frågor.

Checklista
Sätt gärna upp denna sida på kylskåpet och bocka av allt eftersom.

I god tid

Kontrollera och begär flytt alternativt säg upp
bredband och tv-abonnemang.

8 dagar kvar

Anmäl adressändring till post, banker,
försäkringsbolag, skattemyndigheterna, tidningar mm. Tel adressänddringen 020-979 899 /
www.adressandring.se

7 dagar kvar

Beställ flytt av telefonen.

6 dagar kvar

Gå igenom vind, källare, garage, förråd med
mera osh sortera.

5 dagar kvar

Samla ihop alla småsaker av större värden som
smycken, bankböcker, värdehandlingar med
mera. Dessa saker tar ni med i ert eget handbagage under flyttdagen.

3 dagar kvar

Packa kläder, böcker och annat som ni inte behöver under den närmaste tiden.

2 dagar kvar

Gå igenom kösredskapen, packa porslin och
glas (anlitar du flyttfirma så låt dem göra detta,
i annat fall är de inte ansvarig a om något går
sönder). Rengör hyllor och skåp. Plcocka ned
gardiner.

1 dag kvar

Rulla ihop mattor. Samla in nycklar till gamla
bostaden och se till att du har nyckel till den nya
bostaden.

Äntligen flyttdags!

0470-485 40 / info@tegvalls.se

Kontakta oss på tel 0470-485 40, så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just dig! Du kan
även fylla i vår prisförfrågan på www.tegvalls.se. Välkommen till oss på Tegvalls i Växjö!
Köp flyttkartongerna av oss! Extra förvaringsutrymme?

Slipp flyttstädningen

Du vet väl om att du kan köpa flyttlådor
direkt från oss på Tegvalls? De håller långt
högre kvalitet än dem du kan köpa billigt
på olika lågprisföretag. Våra flyttlådor är...

Att flytta tar på krafterna och det kan
vara skönt att lämna ifrån sig flyttstädningen. Vi kan hjälpa till både med städning och packning.
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Stadiga
Stapelbara
Hållbara
Miljövänliga

Tegvalls erbjuder även magasinering.
Dina ägodelar förvaras säkert i varm och
trygg miljö i 8 kubikmeter stora trälådor
som rymmer mer än man tror. Att magasinera hos oss är...

R Varmt
R Enkelt
R Säkert

Kontakta oss om du är intresserad av
dessa tjänster, så lämnar vi gärna en
offert. Kom ihåg att du också kan köpa
emballage och olika skydd direkt av oss.
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Vi står redo att hjälpa dig!

