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Vi ska göra det enklare för människor,  
myndigheter och företag att flytta,  
transportera och effektivisera



Varför
Move4u...?

Helhetslösning!
Vi erbjuder en helhetslösning inom 

ett flertal verksamhetsområden 
som kan delas in i transport, 

logistik, lager, flytt, städ, montering och 
biluthyrning. Med vårt sätt att jobba och 
tänka kring transporter och logistikflödet 
skiljer vi oss från många andra företag i 
transportbranschen. Genom noggranna 
förberedelser, projektplanering, 
professionell personal, hög servicenivå och 
en fordonspark med komplett utrustning 
skapar vi en effektivare transportkedja.  
Detta kommer kunden tillgodo på många 

sätt  som t ex tidsbesparingar och ökad 
leveranssäkerhet. För kunden innebär vår 
verksamhetsbredd och våra arbetsmetoder 
optimala samordningsfördelar och en 
betydligt mindre kostnad i slutändan. 
Oavsett uppdrag eller typ av transport är 
vår utgångspunkt alltid - att allt är möjligt. 
Vi antar alla utmaningar professionellt 
och försöker alltid hitta lösningar oavsett 
vad det gäller. Bra och långsiktiga 
kundrelationer ser vi som mycket viktiga 
och det gynnar alla. 

VD. Jörgen Däumichen



Lager & Logistik  
Det spelar ingen roll vad det är för typ av gods eller vilken storlek 
det är på godset. Nästan allt går att lagra till bra priser. MOVE4U's 
lager fungerar även som en effektiv omlastningscentral för 
korttidslagring och mellanlagring. 

transport
MOVE4U utför transporter med en mängd olika laster och fordon. 
I fordonsparken finns flyttbilar, lätta och tunga lastbilar med släp, 
kranbilar, lastväxlare och budbilar. En transport bokad direkt via 
MOVE4U innebär en väsentlig kostnadsbesparing.

Våra  
Tjänster
MOVE4U erbjuder sina kunder ett stort antal tjänster inom många olika områden som 
transport, logistik, lager, montering, flytt, flyttstädning och biluthyrning. Med rätt 
fordonstyp, utrustning  och bemanning anpassade efter tjänsterna kan olika uppdrag 
utföras snabbt, smidigt, säkert och kostnadseffektivt för kunden.

MOVE4U utgår alltid från att allt är möjligt...

MOVE4U's styrka är bredden av tjänster 
som skapar många samordningsfördelar. 
Med gedigen erfarenhet i organisationen 
och professionell personal kan företaget 
erbjuda en helhetslösning oavsett vilka 
tjänster kunderna efterfrågar. Målsättningen 
är alltid att göra det som krävs för att 
leverera det som utlovats. För MOVE4U är 
allt möjligt och att anta alla utmaningar 

på ett smart, effektivt och prisvärt sätt. 
Genom att säkerställa bästa möjliga tjänster 
och effektivisera materialflöden genom 
samordning och planering, kan företagets 
kunder spara pengar och fokusera på sin 
kärnverksamhet. MOVE4U tar ansvaret för 
helheten, har kunskapen och rutinen att 
leverera tjänster och lösningar som fungerar 
för kunderna. 



Montering 
MOVE4U utför möbelmontering och montage av inredning till alla 
typer av företag och offentlig sektor. Till exempel monteringsservice 
till skolor, butiker, kontor, industri och lager. Montörerna ser till att 
allt monteras korrekt och hamnar på rätt plats. 

FÖRetagsflyttningar 
Att flytta ett mindre kontor på en lunch eller ett helt företag på 
nätter, kvällar och helger är inget konstigt för MOVE4U. Målet är 
alltid att undvika driftstopp i kundens verksamhet och inte störa 
personalen under arbetstid.

bygg & Logistik
lastväxlare & kranbilar

Smart bygglogistik - enklare att bygga
MOVE4U tar ett helhetsansvar för hela kedjan i bygglogistiken som ställer 
stora krav på samordning och planering. Genom att effektivisera och 
optimera materialflöden, transporter, tidsplan och budget minimeras 
störningar i bygget, vilket sparar både tid och pengar.



 

kranbilar med rätt utrustning
Kranbilar med rätt utrustning till varje uppdrag 
och tillfälle sparar många timmar vid lastning 
och lossning.

MOVE4U har egen handplockad 
personal för varje uppdrag som tar 
ansvar hela vägen under transporten 
med kranbilar och lastväxlare. 
Med samma chaufför hela tiden får 
kunden samma service varje gång. 
Förare som kör kranbil har yrkesbevis 
på kranar och lastsäkring. Alla 
fordon är anpassade med den bästa 
utrustningen, vilket sparar många 
timmar vid lastning och lossning. 
Oavsett om det är en transport av 
tunga maskiner, containers, schakt, 
byggmaterial eller tunga lyft så är vår 
utgångspunkt att allt är möjligt.

kranbilar med
optimal utrustning 
vid varje tillfälle

Lastväxlare
MOVE4U har lastväxlare för alla typer av gods 
och transporter bl a för schakt, containers 
och maskiner för uthyrningsfirmor.

professionell personal 
Kompetens, erfarenhet, noggranhet och rutiner hos 
personalen är viktigt  för att genomföra uppdrag på 
ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

transport



Lastväxlare
Effektiv 
bygglogistik
ALLTID

 

1
Bärhjälp

Skrymmande föremål 

transport av ställningar

maskintransporter

2
3
4

schaktmassor

5

byggmaterial

6

container & uthyrning

7
8

tunga lyft9

stora laster

transport av byggnadsmaterial
Oavsett gods och uppdrag måste logistiken löpa 
friktionsfritt för att undvika stillestånd och dyra 
omkostnader vid transporter med kranbil. 



 

FÖRETAGSFLYTT

FLYTTa

kontorsflytt & Företagsflytt
Rätt bemanning och professionell projektplanering är viktigt 
för att hålla tidsplaner och kvalitetssäkra flytten.

MOve4u optimerar logistikflödet, levererar i tid och sänker kostnaden

MOVE4U har heltäckande försäkringar,  
kollektivavtal med anställda och de 
tillstånd som krävs för att bedriva en  
flyttfirma. Företaget betalar sociala 
avgifter, skatter, arbetsgivareavgifter 
och uppfyller alla krav från 
myndigheter. MOVE4U klarar de krav 
som ställs vid offentliga upphandlingar 
och har ekonomiska förutsättningar 
för att bedriva verksamheten på ett 
korrekt, seriöst och ärligt sätt.

Trygg och säker flyttning

Företag & Offentlig sektor

MOVE4U är ett fullserviceföretag inom företagsflytt 
och kontorsflytt som arbetar med snabba 
genomloppstider, där skador är försumbara 
och tillgängligheten till olika typer av fordon 
är hög. För att en flytt ska fungera på bästa sätt 
är det viktigt att hela transportkedjan fungerar 

för att undvika flaskhalsar som t ex hissar och 
trapphus. Med rätt bemanning och fordon som är 
anpassade till flytten kan företagets personal jobba 
mycket effektivt. På så vis maximerar MOVE4U 
logistikflödet, levererar i rätt tid och sänker 
kostnaderna för kunden.



 

Biluthyrning
MOVE4U hyr ut personbilar, minibussar och lastbilar i olika storlekar. 
Hyrbilarna är prisvärda och kan korttidshyras eller långtidshyras. 
Bilarna kan även anpassas till olika typer av laster och kompletteras 
med tilläggs- och säkerhetsutrustning som t ex spännband, packfiltar, 
stabila lådor och olika packmaterial för att täcka de flesta behov av 
transporter. Oavsett vilken typ av transport det gäller kan MOVE4U 
erbjuda en lösning som passar vid de flesta tillfällen.

Projektledning Montering

Flyttstädning Företagsservice AvetableriNG

STOCKHOLMSLINJEN

Hyrbilar till företag och offentlig sektor



MOVE4U's varmlager är torrt, rent, 
ventilerat, säkert och tryggt. Lagret 
bevakas med övervakningskameror 
och larm. Med optimal lagerhållning 
och leveransfunktioner med 
egna lastbilar, kranbilar och 
anläggningsbilar erbjuds 
högsta möjliga effektivitet och 
tredjepartslogistik. I MOVE4U's 
lager säkerställs bästa möjliga 
materialflöden, vilket gör att kunden 
sparar pengar och kan fokusera på 
sin kärnverksamhet.

hyr lageryta när 
det passar er

lagerhållning med alla typer av gods
T ex pallar, möbler, byggmaterial, mässmaterial, 
flyttlådor, verktyg, maskiner, motorcyklar, husbilar, 
småbåtar, pärmar för arkivering mm. 

LAGRING AV byggmaterial
Börjar det egna lagret bli fullt? I MOVE4U's lager går 
det utmärkt att korttidslagra.

Godsmottagning
Bra service, optimal lagerhantering och låga 
kostnader för godshantering och distribution.
fero

lager
Logistik 



maximera er
lagerhållning
vid behov

MELLANLAGRING & omlastning
Effektivt lager för mellanlagring och omlastning mellan 
t ex fabrik och slutkund.

lagerhållning

Pallställ

Utkörning & inbärning

Varm & kallager

Säkerhet & ÖVERVAKNING

1
2
3
4
5

Mellanlagring & omlastning

6
3PL, Tredjepartslogistik7

8

MÖBELFÖRVARING

9

Godsmottagning & distribution

lager
Logistik 



av professionella montörer
Monteringsservice till företag, skolor, 
butiker och offentlig sektor.

montering
montering av alla typer av möbler och inredning till moderna 
kontor exempelvis skrivbord, stolar, soffor, expeditionsdiskar, 
rullarkiv, whiteboard, hyllor och annan förvaring.

montering 
Med effektiv 

Helhetslösning



skola & offentlig sektor 
Montering av stolar på en skola.

Lager & KOntor 
Pallställ ska sättas ihop korrekt och ställas 
på rätt plats.

butik & butiksinredning 
Personal med lång erfarenhet av montering 
ser till att arbetet blir professionellt utfört.

möbelmontering 
MOVE4U tar hand om allt, från planering 
tills flytten är genomförd och kundens 
verksamhet är igång i nya lokaler.

Professionell möbelmontering och inredningsmontage 
till företag och offentlig sektor. MOVE4U administrerar 

helheltsflödet av gods från säljaren till kunden. Hämtar 
godset som ska monteras, gör en intagningskontroll, 

omlastar, levererar, tar bort emballage, städar och  
monterar produkterna på plats för kunden.

montering 
Med effektiv 

Helhetslösning

möbelmontering

inredningsmontage

Monteringsservice

pallställ & hyllställ  

1
2
3
4

Specialmontering

5

Väggfast inredning 

6

kabelsanering

återvinning

kontorsservice

7
8
9



MOVE4U samarbetar med många olika kunder. Kunderna består av 
företag och offentlig sektor med allt från mindre företag till stora 
koncerner. Företaget är en av få aktörer i Skåne som är kontrollerade 
och godkända för att utföra uppdrag åt kommunala och statliga 
verksamheter.

Lekolar 
Montering av företagets sortiment och leveranser till skolor och förskolor i hela Skåne. 
Utför väggmontage, monterar möbler och inredning och ser till att möblerna hamnar på 
rätt plats. Lekolar's kunder finns bland kommuner, landsting och andra offentliga miljöer.

Exempel på  
UPPDRAG

Ikano Bank & Fastighet 
Flytt av 350 arbetsplatser från Lund till Malmö. MOVE4U planerade hela logistiken, från 
packning till transport och uppackning i de nya lokalerna. Uppdraget innefattade även 
demontering och montering.

Marbodal  
Marbodal behöver en pålitlig leverantör för mottagning och inbärning av kök på 
nybyggnationer i Skåne. MOVE4U’s personal tar emot och bär in kök för montering och 
hjälper till med mellanlagring och transporter.

Kraftringen 
Flytt av ca 200 arbetsplatser samt flytt av Kraftringens lager. MOVE4U hjälper även 
företaget med en återkommande vaktmästartjänst. Kontinuerliga transportuppdrag med 
kranbil och containers.

ESS 
Flytt av 500 arbetsplatser där även en rotation skulle ske som ställde höga krav på 
logistikplanen. Avancerad flytt av hela deras laboratorie med värden på flera hundra 
miljoner. Enorma krav på noggrannhet och att allt utfördes i en välplanerad logistiklösning.

Kinnarps AB 
Som marknadsledande i Europa på möbler för kontor och offentligmiljö behöver Kinnarps 
en pålitlig partner som är flexibel och har stor kapacitet. MOVE4U hjälper Kinnarps med 
leveranser och monteringar i hela Skåne. Både dagliga leveranser samt större projekt.





AB MOVE4U i Syd
Malmö:   040-18 88 77 
Lund:   046-18 83 77 
Helsingborg:   042-240 240  

E-post: info@move4u.se 
Hemsida: www.move4u.se

transport • Bygg & Logistik • Lager & Logistik • kranbil
lastväxlare • Företagsflytt • Container • uthyrning


