
 
 

 

 

 

Vallhov Bilbehandling AB i konkurs – Information till kunder 

Vallhov Bilbehandling AB, 559202-0811, (”Bolaget”) försattes i konkurs den 2 februari 
2023. Konkursförvaltare är advokat Bertil Wingqvist vid Advokatfirman Abersten, 
Gävle. 

Bolaget har bedrivit verksamhet med tvätt, bilbehandlingar, bil- och däckverkstad från 
lokaler på Fredriksgatan 73 i Sandviken. Inom ramen för verksamheten har Bolaget 
erbjudit förvaring av däck åt dess kunder. Samtliga kunder som har däck på förvaring, 
inlämnade fordon, eller annars har egendom hos Bolaget uppmanas att hämta dessa hos 
Bolaget, se nedan under rubriken ”Förvarande däck och inlämnade fordon”. 

Allmänt 

Information om vilka rättigheter kunder som är konsumenter har när en näringsidkare går 
i konkurs finns exempelvis på Konsumentverkets websidor för konsumentinformation 
”Hallå konsument”, https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/foretaget-gar-i-
konkurs/. 

Förvarade däck och inlämnade fordon 

Om du är ägare till däck som förvaras hos bolaget får du tillfälle att hämta dem på 
beslutad upphämtningsdag den 28 mars 2023 kl. 11.00 – 17.00. Om du vill hämta dina 
däck måste du föranmäla dig med ditt namn och registreringsnummer avseende fordonet 
däcken tillhör. Föranmälan sker via e-post på dackhotellsandviken@gmail.com. 
Eventuella frågor om utlämning av däck ställs till samma e-postadress. 

När du hämtar dina däck måste du uppvisa giltig legitimation och ange 
registreringsnumret igen.  

OBS! Endast ett upphämtningstillfälle kommer att anordnas. 

Kunder som har inlämnade fordon eller annan egendom i lokalen uppmanas att ta kontakt 
med konkursförvaltningen via e-post till gavle@abersten.com alternativt per telefon på 
nummer 026-12 26 20. 

Däck lämnade på förvaring och inlämnade fordon som inte upphämtats kan komma att 
säljas av konkursboet i enlighet med lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker 
som inte har hämtats. 

Anmälan av anspråk i konkursen 

Anspråk på ersättning kan anmälas till konkursförvaltningen per e-post till 
gavle@abersten.com. Sådant meddelande ska innehålla följande uppgifter: 

• Namn på den som gör fordran gällande; 
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• postadress och eventuella andra kontaktuppgifter till den som gör fordran 
gällande; samt  

• uppgifter om grunden för anspråket, exempelvis kopia på kvitto och bilder eller 
annan dokumentation av felet om din fordran är en reklamation eller ett 
garantiärende, etc. 

Sådana anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det går ännu inte att fastställa 
om det blir aktuellt med utdelning för oprioriterade fordringar. Om det blir aktuellt med 
utdelning kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält fordringar till 
konkursförvaltningen kommer då att få information via Tingsrätten om hur 
bevakningsförfarandet går till. 

Frågor 

Alla frågor angående utlämning av däck skickas till dackhotellsandviken@gmail.com. 
Övriga frågor angående konkursen skickas till gavle@abersten.com. 

mailto:dackhotellsandviken@gmail.com
mailto:gavle@abersten.com

