
Gäller fr o m 2022-09-09 Sida  av 1 2

PRISLISTA BOHAGSFLYTTNING 
TJÄNSTER 
Alla priser är inkl. moms
Flyttning. RUT-berättigade tjänster Exkl. RUT Inkl. RUT
Flyttning: 1 man 650 kr/tim 325 kr/tim
Packning: 1 packmästare 700 kr/tim 350 kr/tim
Fordon. Ej RUT-berättigat Ej RUT
Flyttbil, utrustad, med 25-kubikmeters lastkapacitet 400 kr/tim
Servicebil (t ex vid packning) 600 kr/dag
Prisexempel Exkl. RUT Inkl. RUT
2 man + 1 st 25-kbm flyttbil 1700 kr/tim 1050 kr/tim
3 man + 1 st 25-kbm flyttbil 2350 kr/tim 1375 kr/tim
3 man + 2 st 25-kbm flyttbilar 2750 kr/tim 1775 kr/tim
4 man + 2 st 25-kbm flyttbilar 3400 kr/tim 2100 kr/tim
Priserna gäller för arbete utfört vardag under ordinarie arbetstid.

Fram- och hemkörningstiden tillkommer till samma timpris.

Vi startar och avslutar uppdraget från vårt kontor som ligger på Rörstrandsgatan 9, vid S:t Eriksplan, Stockholm.

Vi rundar av tiden uppåt till närmaste kvart när vi är klara.

Ev. övertidstillägg tillkommer med 50% på arbetskostnaden (inte på fordon) efter 8 timmars arbete.

Tillägg för arbete utfört under lördag tillkommer med 50%  på arbetskostnaden (inte på fordon) 

Tillägg för arbete utfört under söndag eller helgdag tillkommer med 100% på arbetskostnaden (inte på fordon).

Vid flyttning av tyngre föremål, t ex: piano, kassaskåp, större/tyngre skåp, soffor, sängar, osv, kan det tillkomma tillägg för tunghantering. 

Tillägget varierar beroende på föremålets vikt, storlek och hur vi måste hantera föremålet, t ex, smala/branta trappor, trånga utrymmen, osv.

För uppdraget gäller allmänna flyttbestämmelser för konsument - BOHAG 2010.

Vi är försäkrade hos Alandia Försäkring ABP.

Material. Ej RUT-berättigat Ej RUT Priserna gäller endast vid bokning av flytt Ej RUT
Flyttkartonger: Garderobs- och tavelkartonger:
Hyra per st. Hyran gäller i 2 månader. 20 kr/st Hyra per st. Hyran gäller i 2 månader. 90 kr/st
Förlängning av hyra per st & extra månad. 5 kr/st Förlängning av hyra per st & extra månad. 25 kr/st
Köp per st. 50 kr/st Köp per st. 225 kr/st
Leverans och hämtning av kartonger + material.
Inom tullarna. 600 kr/tillf
Utanför tullarna. 800 kr/tillf

Se baksidan för köp av övrigt packningsmaterial.
Magasinering. Ej RUT-berättigat
Korttidsförvaring, Norrbackagatan 24, Stockholm. Långtidsförvaring, Kumla Gårdsväg 22, Norsborg.
125 kr per kbm och månad. Minimumdebitering 4 kbm. Bohagslåda 8 kubikmeter: 1000 kr per månad.
In- och uttagningsavgift debiteras ej, däremot så tillkommer 
arbetskostnad enligt ovan x antal man per timme.

Intagningsavgift 200 kr per bohagslåda och tillfälle.

Uttagningsavgift 200 kr per bohagslåda och tillfälle.

För magasinering gäller depositionsavtal.

Lagerhyran beräknas per kalendermånad.

Godset som mottages är ej försäkrat av lagerhållaren.

Det ankommer på deponenten att teckna och bekosta försäkring i erforderlig omfattning.

Flyttstädning. RUT-berättigade tjänster Exkl. RUT Inkl. RUT
Per kvadratmeter. 80 kr/kvm 40 kr/kvm
Minimumdebitering 50 kvadratmeter. 
Kvadratmeterpriset förutsätter att bostaden är i normalt skick. 

Om lägenheten inte är i normalt skick så tillkommer ev. extra arbete med 500,00 kr/tim före RUT-avdrag; 250,00 kr/tim efter RUT-avdrag inkl. 
moms för en städare. 
Flyttstädningen utförs enligt vår checklista.

Övriga tjänster, ej RUT-berättigade Ej RUT
Återvinning, per kubikmeter

Om det inte är mycket saker som skall slängas så samlar vi upp allting 
i vår terminal, Norrbackagatan 24, för vidare transport till Högdalens 
återvinningscentral vid ett senare tillfälle. Arbetet tillkommer.

250 kr/kbm

Återvinning, per kubikmeter

Om det är mycket saker om skall slängas så åker vi till Högdalens 
återvinningscentral. Arbetet tillkommer.

125 kr/kbm

Butik/Kontor öppettider: 
Flyttfirman Säkra Händer AB 
Rörstrandsgatan 9 
113 41 STOCKHOLM

tel: 08-33 47 63 
E-post: info@sakrahander.se  
web: www.sakrahander.se  

Information om personuppgiftshantering

Org nr: 556251-9453 
Bankgiro: 5319-2704 

Swish: 123 293 19 13 
Godkänd för f-skatt

http://www.sakrahander.se/doc/checklista.pdf
http://sakrahander.se/kontakt.html
http://www.sakrahander.se/doc/bohag2010.pdf
mailto:info@sakrahander.se
http://www.sakrahander.se
http://tinyurl.com/y7psqbt5
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PRISLISTA  
KARTONGER, MATERIAL & UTRUSTNING 
Alla priser är inkl. moms 
Kartonger Pris
Flyttkartonger, köp:
- Nya 50 kr/st
- Begagnade 1:a sortering 40 kr/st
- Begagnade 2:a sortering 30 kr/st
- Begagnade 3:e sortering 20 kr/st
Garderobs- och tavelkartonger, köp:
- Nya 225 kr/st
- Begagnade 150 kr/st
Leverans och hämtning av kartonger + material:
- Inom tullarna per tillfälle 600 kr/tillf
- Utanför tullarna per tillfälle 800 kr/tillf
Material Pris
Makulatur (papper för packning av glas och porslin) 40 kr/kg
Silkespapper, paket (papper för packning av ömtåliga 
föremål)

75 kr/st

Rillsskivor/mellanlägg 25 kr/st
Flyttetiketter, rulle 100 st 100 kr/st
Märkpennor 20 kr/st
Brun tejp rulle 50 mm bred 60 kr/st
Vit tejp rulle 50 mm bred 90 kr/st
Genomskinlig tejp, rulle 70 kr/st
Snöre, nystan, 225 m 100 kr/st
Sopsäckar 125 liter, rulle 10 st 60 kr/st
Sopsäckar 240 liter, rulle 10 st 80 kr/st
Skyddsplast, extra tjock, 4 m bred 65 kr/m
Mjölkpapp/golvskydd 16 kr/m
Bubbelplast
- 1m bred 25 kr/m
- Rulle 1 m x 75 m 850 kr/st
- 0,5 m bred 15 kr/m
- Rulle 0,5 m x 75 m 600 kr/st
Wellpapp
- 1m bred 20 kr/m
- Rulle 1 m x 75 m 800 kr/st
- 0,5 m bred 12,5 kr/m
- Rulle 0,5 m x 75 m 550 kr/st
Hyra utrustning Pris
Hyra bärselar per par 1 dygn 250 kr
Hyra pirra per st 1 dygn 250 kr
Hyra rullvagn per st 1 dygn 250 kr

Butik/Kontor öppettider: 
Flyttfirman Säkra Händer AB 
Rörstrandsgatan 9 
113 41 STOCKHOLM

tel: 08-33 47 63 
E-post: info@sakrahander.se  
web: www.sakrahander.se  

Information om personuppgiftshantering

Org nr: 556251-9453 
Bankgiro: 5319-2704 

Swish: 123 293 19 13 
Godkänd för f-skatt

http://sakrahander.se/kontakt.html
mailto:info@sakrahander.se
http://www.sakrahander.se
http://tinyurl.com/y7psqbt5

