
ERBJUDANDEN TILL VÅRA KUNDER
Från våra samarbetspartners



FLYTTDAGS? UNNA DIG LITE HJÄLP! SE VÅRA FINA ERBJUDANDEN

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vill fortsätta ha Sveriges mest nöjda kunder*. Och vi vill att du ska hinna 
njuta lite under flytten, inte bara jobba! Därför har vi ordnat riktigt bra erbjudanden från noga utvalda aktörer för att 
hjälpa dig på vägen med allt det där tråkiga. Från flytt och städ till snickeri och tapetsering. 

Så slå dig ned i soffan, gläds åt det nya boendet och låt någon annan göra jobbet! Till ett riktigt bra nöjd kund-pris. Det 
ska alltid löna sig att sälja med oss.

*Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vunnit titeln ”Branschens mest nöjda kunder” fyra år i rad. Svenskt kvalitetsindex.

Dessa erbjudanden gäller 1 år från kontraktskrivning:

Datum

Mäklare

Kund



Från golv till tak
Vi hjälper er med allt som finns mellan golv och tak; golvlägg-
ning, köksmontering, tapetsering och målning. Vi samarbetar 
med elektriker och kakelsättare och de ledande leverantörerna 
inom bygg och färg. Varför slita - när ni kan anlita?

ELEA allservice
Skomakargatan 2c 
803 20 Gävle
072-242 95 40
eleaallservice@live.se
www.eleaservice.se

Erbjudande
10% på arbetskostnad och 15% på material



Erbjudande
15% på en trädgårdsskiss

Vi gör verklighet av dina trädgårdsdrömmar
Trädgårdsinteriör arbetar med trädgårdsdesign, anläggning och 
skötsel av privata trädgårdar, bostadsgårdar, företag och of-
fentliga miljöer. Rådgivning, växtförslag, gestaltning, plantering, 
handledning och nyanläggning.

Trädgårdsinteriör Gävle AB
Strömsbrovägen 45 
803 09 Gävle
070-317 33 26
info@tradgardsinterior.se
www.tradgardsinterior.se/



Erbjudande
15% på en trädgårdsskiss

Hyr en grävmaskin, gräsklippare eller pump
LB Maskiner ger dig branchens bästa öppettider, ett brett sorti-
ment, de mest välservade maskinerna, mycket hög servicenivå 
ute på fältet och i våra depåer, rätt maskin till rätt pris.   

LB Maskiner
Industrigatan 2 
802 83 Gävle
026-457 34 00
gavle@lbmaskiner.se
www.lbmaskiner.se

Erbjudande
20% på hela vårt hyrsortiment



Erbjudande
Vid köp över 4000:- får du 1000:- i rabatt

Flytta med service, kvalitet och trygghet!
Att flytta kan vara en stor omställning, både ekonomiskt, tids- 
och känslomässigt. Välj ett pålitligt flyttföretag som tryggt och 
säkert hjälper dig att planera och genomföra hela flytten.
TIPS! - Använd ditt RUT-avdrag och betala endast halva arbets-
kostnaden.

Gefleborg Flyttservice AB
Lötängsgatan 14
803 01 Gävle
026-18 40 40
info@gefleflytt.se
www.gefleflytt.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden



Erbjudande
Vid köp över 4000:- får du 1000:- i rabatt

Auktionshus med allt under ett & samma tak!
Handelslagret Auktionsservice är specialiserade på helhetslös-
ningar för dödsbo & äldreflytt. Vi utför försäljning av föremål, 
tömning av bostad samt flyttstädning. Köper även dödsbon 
samt auktionerar ut enstaka föremål på kommission.

Handelslagret Auktionsservice
Järbovägen 993 
811 71 Järbo
079-313 02 20 
info@handelslagret.se
www.handelslagret.se

Erbjudande
Kostnadsfritt hembesök samt

1000:- rabatt på arbetskostnad



Erbjudande
20% på ett helt köp

För hemmets alla ytor
Vi är den inspirerande butiken för hemmets alla ytor; golv, vägg-
ar, tak - inne som ute! Vi hjälper gärna till med helheten - den 
röda tråden. Inom tapet har vi dom allra flesta leverantörer och 
i färg det bästa på marknaden; Alcro Färg och Demidekk/ Lady 
från Jotun.

Colorama Färgdesign i Gävle AB
Strömsbrovägen 22
803 09 Gävle
026-12 44 20
gavle@colorama.se
www.colorama.se



Erbjudande
20% på ett helt köp

Säkerhet för allt du vill skydda
CERTEGO erbjuder bred kunskap och helhetslösningar inom 
säkerhet. Med öppna säkerhetslösningar och säkerhetstjäns-
ter skapar vi ökad säkerhet och trygghet för egendom och 
människor.

Certego
Apelgatan 10
802 57 Gävle
026-62 18 30
butik.gavle@certego.se
www.certego.se

Erbjudande
20% på mekaniska produkter

10% på elektroniska produkter



Erbjudande
40 % på en konsultation

(från 1 500 kr)

Syster Stil
070-619 39 96
systerstil@outlook.com
instagram: @systerstil
www.systerstil.se

Grattis till ert nya boende!
Vi hjälper er gärna när ni ska inreda ert nya hem. Allt ifrån att ge 
tips och råd om färgsättning, ljussättning, möbelval och möb-
lering, val av textilier etc. till att hjälpa er med inköp av de ni 
önskar. Vi lyssnar på era behov och ideer, allt för att skapa ett 
personligt hem att trivas i!

S Y S T E R    S T I L 

s t y l i s t e r  &  i n r e d a r e 



XL Bygg
Kryddstigen 29B
802 92 Gävle
026-51 12 00
order@gavle.xlbygg.se
www.xlbygg.se/gavle

Erbjudande
10% rabatt på lagersortimentet

EN DEL AV SANDVIKEN, TIERP OCH OCKELBO

XL-BYGG - En riktig bygghandel!
GRATTIS TILL NYTT BOENDE – Dina byggutmaningar är våra, och 
nu står vi redo med vårt engagemang, kunskap som garanterar 
bästa råd, tips och lösningar. En riktig bygghandel är en del av 
bygglaget. Välkommen!

Rabatten gäller på lagersortimentet till ordinarie priser vid kontant och 
kortbetalning. Kan ej kombineras med övriga avtal, kampanjerbjudanden 
och vissa nettoprissatta produkter. Gäller så långt lagret räcker.

Erbjudande
40 % på en konsultation

(från 1 500 kr)



Erbjudande
15% rabatt på flyttstädning

Green Clean Sverige AB
Atlasgatan 7
802 86 Gävle
070-225 53 67
info@greencleangavle.se
www.greencleangavle.se        

Miljövänlig flyttstädning
Vi erbjuder miljövänliga städtjänster i form av veckostädning, 
storstädning, visningsstädning, flyttstädning, fönsterputsning 
etc. Använd ditt RUT-avdrag på våra tjänster och betala endast 
halva arbetskostnaden. Givetvis lämnar vi städgaranti till våra 
kunder.



Erbjudande
15% rabatt på flyttstädning

En säker kontakt
Låångs el installerar el och har flera år inom yrket. Vi erbjuder 
rabatt på både arbete och material. Vill du vara säker på en sä-
ker kontakt, välkommen med din förfrågan!

Låångs el
Hillevägen 68
806 49 Gävle
070-301 08 02
joel@laangsel.se
www.laangsel.se

Erbjudande
Erbjudande 5 % rabatt på arbetet

30 % på materialet





Hittade du ett erbjudande som du vill använda?
Tag med dig talongen till butiken för att få ta del av erbjudandet.

ELEA allservice

Trädgårdsinteriör Gävle AB

LB Maskiner

Gefleborgs Flyttservice

Ärendenummer

Handelslagret Auktionsservice

Colorama Färgdesign i Gävle AB

Certego

Syster Stil

XL Bygg

Green Clean Sverige AB

Låångs el



Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
026-15 02 40

gavle@lansfast.se
www.lansfast.se/gavle


