Bohagsflytt
En bohagsflytt kan se väldigt olika ut.
Men det är alltid en alldeles särskild dag. Flytten kan
vara frivillig. Och förväntningarna stora. Eller den kan
kanske vara mer eller mindre påtvingad. Och därför
ibland vara förknippad med obehag.
RexAB lägger därför, som det proffsiga flyttföretag
vi är, stor vikt vid att se de viktiga nyanserna, och göra
den särskilda dagen så bra som förutsättningarna tillåter.

"En speciellt krävande form
av bohagsflytt..."
Det måste alltid till en speciell känsla och
förmåga till empati när man flyttar åt privatpersoner. Alla inventarier, alla föremål,
alla minnen, som plötsligt rycks upp med
rötterna…
- Och alldeles speciell måste den speciella känslan vara när det handlar om en tillfällig evakuering, som nu på Trädgårdsvägen i Saltsjö-Boo, säger Sven-Åke Persson, vars huvuduppgift på företaget Diligentia är att ansvara för affärsutveckling inom
bostadssegmentet, inklusive att få igång
lönsamma ROT-projekt.
Han berättar vidare att Diligentia, som
förutom bostäder äger köpcentra och kontorsfastigheter, idag främst är verksamt i
Stor-Stockholm med omnejd, Göteborgsområdet samt Öresund. Företaget är helägt
av Skandia Liv. Projektet på Trädgårdsvägen
i Saltsjö-Boo är omfattande. Det är många
bostäder som ska renoveras och upprustas.
Från och med våren 2011 och drygt ett år
framåt måste logistik och evakuering fungera perfekt. 8 veckor i en annan lägenhet
och sedan tillbaka igen. Och till på köpet en
del speciallösningar. Här kommer verkligen
den gamla klyschan, att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, till pass.
- Jag är inte orolig, poängterar Sven-Åke,
RexAB har hittat rytmen. Första tiden har
gått mycket bra.
Stockholm
Eskilstuna

Tjänster - Ansvar - Kostnad - Checklista
Förutom själva flytten kan RexAB erbjuda rådgivning och
hjälp inför, under och efter flytten, samt med fackmannamässig nedpackning och uppackning.
Via underleverantörer erbjuder vi även flyttstädning
och inredningsexpertis.
RexAB:s krav på bra och personlig service gäller naturligtvis även dessa tjänster.
Vidare är vi kända för att vara väldigt flexibla. Och visst
är det så. Det beror bland annat på att vår stora vagnpark, och på många och mångsidiga medarbetare.
Om godset är packat och uppackat av oss, så täcks skador upp till ett visst belopp av vår ansvarsförsäkring.
Om godset är packat av kunden, så gäller dock inte
denna försäkring.
Vid flytt av särskilt värdefulla inventarier eller vid
självpackning rekommenderas en tilläggsförsäkring. Vi
kan gärna teckna den - för ett bra skydd till låg kostnad.
Priset för flytten baseras på hur mycket som ska flyttas,
på hur lång transportsträckan är och på vilka kompletterande tjänster som kunden anlitar oss för.
Kontakta gärna huvudkontoret, tel 08-564 840 80, för
mer info och en offert.
I god tid före flytten skickar vi, på begäran, en checklista.
Här finns viktig information om vad man ska tänka på
vad gäller värdesaker, krukväxter, datorer, övriga elektriska prylar, osv.
För en extra trygghet. RexAB är medlem i Svenska Flyttföretagareförbundet, S3F.
Vänd på bladet för mer försäkrings- och ansvarsinfo!
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