
 

 
 
 
Skal du flytte langt? Så ring til os. 
29.03.2019 
 
Så blev det tid til nummer 2 nyhedsbrev.  
 
I dag er den første vejledning op kommet op. Den omhandler, hvordan man samler en flyttekasse. 
Vejledningen er vist med billeder og en beskrivende tekst. Derudover er der også kommet en liste 
med gode tips til en flytning. I fremtiden vil der komme, hvordan man bedst pakker bøger, dyner, 
puder, service m.m. ned.  
 
På mandag, d. 01. april, tager vi i mod en ny mand. Han hedder Mads og skal starte som flyttemand. 
Vi glæder os til at byde ham velkommen.  
 
I denne uge har R&H Flyt foretaget flytninger på hele Sjælland. Vi har udført flytninger både i 
Storkøbenhavn, så som Valby, Frederiksberg og Østerbro, men vi har også udført flytninger i 
Nordsjælland i Hellerup, Rungsted, Espergærde, på Vestsjælland i Holbæk og Vig og Sydsjælland i 
Kalvehave og Glumsø.  
 
Så selvom du skal flytte lige rundt om hjørnet eller du skal flytte sydpå på Sjælland eller over broen, 
så står vi altid klar til at hjælpe dig på vej. Vi kører nemlig i hele landet.  
Så mangler du et uforpligtende tilbud, så ring endelig til os på 50 4000 20 eller send en mail på 
henning@rh-flyt.dk 
 
Husk også, at hvis du har set et billardbord eller et flygel, som du må bare eje, men ikke kan få hjem 
på egen hånd? Så ring til os. Vi udfører nemlig også specielflytninger. Vi har udstyret og kompetente 
flyttefolk til det, som passer på dine ting med respekt og nænsomhed. For der er ingen flytninger der 
er for specielle til os.  
 
Til sidst, men ikke mindst, så har vi har stadig 1 tom bil fra Bornholm tirsdag d. 4. juni, og 2 tomme 
biler fra Horsens fredag d. 14. juni, og så står du/I og skal flytte fra Bornholm eller Horsens eller har 
en enkelt transport den dag, så ring til os for at få et uforpligtende tilbud.  
 

Du/I er altid velkomne til ringe ved diverse spørgsmål eller råd omkring jeres flytning. 

 
 
I alle må have en rigtig god weekend J 
 
R&H Flyt og Transport 
Os med de gode kasser 


