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Helhet med respekt för ert dödsbo 

När en närstående gått bort är det mycket att tänka på. Att gå igenom dödsboet 

brukar ta mycket tid och energi. Vilka saker ska sparas till efterlevande? 

Vad ska säljas, skänkas och återvinnas? Hur gör vi med städningen?  

Vi är specialister på helhetslösningar för dödsbon och hela hem. 

Vi tar hand om allt från värdering och sortering till återvinning och städning. 

Med hjälp av våra tjänster slipper du krångla med att kontakta flera olika företag 

för alla de olika stegen. Välj en helhetslösning eller någon av delarna separat. 

Allt sker med högsta respekt och lyhördhet för era önskemål. 

 

⚫ Värdering och uppköp 

Vi samarbetar med uppköpare som hjälper till med värdering och uppköp av de 

saker som är värdefulla i ditt dödsbo. Självklart är denna värdering helt 

kostnadsfri och du får ett fastställt uppköpsvärde redan i samband med offerten. 

 

⚫ Städning 

Hela dödsboet städas skinande rent. Städning av dödsbo är mer krävande än 

vanlig städning och påminner väldigt mycket om en flyttstädning. 

 

⚫ Bortforsling 

Vi sorterar och transporterar bort allt från bostaden så du slipper tänka på det. 

Saker som kan återanvändas lämnar vi till välgörenhetsbutiker så inget går till 

spillo. 

 

✓Auktoriserat serviceföretag 

Fyll i intresseanmälan på baksidan eller 

besök www.drott24.se för offert! 
Dodsbo@drott24.se Tel: 08 1200 2100 

 
Dödsbo i hela Sverige – Köper dödsbo – Dödsbo tömning – Dödsbo bortforsling – 

Dödsbo köpes – Sälja dödsbo – Tömma dödsbo – Tömma dödsbo Stockholm –

Tömning av dödsbopris. 
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       Intresseanmälan För  Dödsbo 
  

Intresseanmälan kan postas till Avsändaren:  
Drott 24 AB, Pyramidbacken 1, 141 75 Kungens Kurva  

eller e-postas till dodsbo@drott24.se. Tel: 08 1200 2100 

 

 

 

 

 

      Dödsbo - 
 Dödsbo-Helhetslösning Dödsbo / Sterbhus- Uppköp Golvarbeten 

 Fri värdering dödsbo/sterbhus Möbler, lösöre Mattvätt / Textilgolv 

 Fritt hembesök Inventarier Möbeltvätt 

 Uppköp dödsbo/sterbhus Fordon Golvvård/ plast/ 

 Uppköp del av dödsbo Bil / Mc linoleum/ vinyl & kork 

 Offertbesök / kostnadsfritt Husvagn /Husbil Golvslipning 

 Värdering / Kostnadsfritt Övrigt trä & stengolv 

 Auktionstjänster Dödsbo flytthjälp Polishbehandling 

 Dödsbostädning Transporter Trappslipning 

 Flyttstädning / Fönsterputs Bohagsflytt trä & stentrappor 

 Visningsstädning Packning High-speed-polering 

 Tömning av dödsbo/sterbhus Flyttkartonger    

 Äldre flytt / bohagsflytt     Dödsbo övriga tjänster 

 Grovstädning/tömt röj     Kostnadsfri offert 

      Dödsbo fria konsultationer 

 Dödsbo / Sterbhus - flera tjänster Kostnadsfri värderingdödsbo 

 Fönsterputsning     Kostnadsfritt hembesök 

 Sanering        
 

Klotterborttagning 

  

Kontaktuppgifter 
   

      

 Högtrycksrengöring   Namn    
 

Tömning & rengöring av lgh/ 

       

        
        

 dödsbon/vind/ källarkontor   Postadress    
 

samt uppköp av hela hem 

       

        

 Flyttstädning   Leveransadress    
 

Storstädning 

       

        

 Bortforsling av grovsopor   Postnummer / Ort    
 

Trädgårdsarbete / Tomtröjning 

       

        

    Tel direkt    

Bostadsuppgifter        

Antal kvm   Mobil      
Typ av bostad  

 
Källarförråd / vind kvm  

 

Garage kvm  
 
Övrigt kvm 

 
När vill ni ha uppdraget utfört?  

 

E-postadress  
 

 

Övriga önskemål  

 

 

När ska offerten senast lämnas in?  

mailto:dodsbo@drott24.se

