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Inventarier och lager Malmköping Nya Blomsterhandel ABvaror

från ingången medsols

Skyltlåda 210x100x70cm

Sockerlådor 2 st

Träbrickor grå 8 st

i hörnet

Småbord 60x60 4 st

Zink hinkar gröna mindre 24 st

Zink hinkar gröna större 10 st

Bambu käppar 220 cm 30 st

Amaryllispinnar 80 cm 100 st

Små pinnar 40 cm 100 st

Träetiketter påse 10 st (20cm) 10 st

Bast (förp) 2 st

Spaljeer hopfällbar bambu 2 st

liten plåthink ”fredagsmys” 18 st

under bordet

 I ”Banan låda fyfes” ljusblå oval skål 7 st

ljusblå vas 5 st

ljusblå kruka 20 st

ljusblå kruka 11 st

ljusblå kopp 5 st

 I ”kartong Thor Karlsson AB” ljusblå vas stor 3 st

ljusblå vas 9 st

ljusblå kopp 4 st

ljusblå kruka 9 st

ljusblå kruka 7 st

ljusblå oval skål 6 st

 i liten låda ljusblå kruka 24 st

buntar 16 x 12 vita krukor 192 st

Jullåda nr 1 tomtar, Julljus mm prismärkt för 2811

Jullåda nr 2 Julkort stärnor tomtar mm prismärkt för 4980

kartong Glas granar 4 st

kartong Glas granar 4 st

kartong Glas granar 4 st

kartong Glas granar 2 st

löklåda med myggljus Citronella mygg/doft ljus

6 pack värmeljus 25 st

Zinkhink ljus outdoor 14 st

Outdor zinkbytta mindre 13 st

Outdor zinkbytta 19 st

2 bruna bokhyllor över bordet i yttre rummet

Zinkbaljor 4 st

Röda plåtbaljor större 13 st

Röda plåtbaljor mindre 7 st

Harlekinrutiga ytterkrukor stora 12 st

Harlekinrutiga ytterkrukor mindre 23 st

LED ljus sensor 7 st

lila porslin ljuslykta ”Taroca” 5 st

lila porslin/glas ljuslykta ”Taroca” 6 st

LED ljuslykta 3 st

LED Ljus vax röd och vita 23 st

LED ljus små 16 st

Minigravlykta 3 st

Blck design hänghjärta / ljuslykta 5 st
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Vit tvärrandig vas 9 st

Stora vita krukhyllan 3 fack

växtlampor AIRAM 5 st

gravlyktor 15 st

balkonlådor i konstrotting 5 st

Grå och vita krukor 88 st

Rosa krukor 30 st

Melaminfat 20 st

Begie Krukor 29 st

Guldvas 11 st

Orange krukor black design 25 st

Oval begie o blå 18 st

blå glasvas 5 st

små blommiga begie/grön kruka 50 st

dito rosa 45 st

dito rosa dekostenar 30 st

Kruka Paris 7 st

Planterinskorg grå 20 st

Fyrkantiga krukor 18 st

Oval ljus begie skål 9 st

Svarta krukor 51 st

Trähylla mot trapphuset

Zinklådor 40x30x10cm 10 st

tvärrandig vas silversprayad 9 st

Beigie plåtampel -kruka -skål större 25 st

Vit balkonglåda i plast 12 st

Zinkfat stora 10 st

Lilakrukor och fat i keramik 20 st

kyrkogårdsvas i grön plast 11 st

gravljus guldlock olika storlek 77 st

Gravljus mindre 20 st

Gravljus större 20 st

Grön flaska växtnäring 10 st

Rosenbåge/spalje i plast osäljbar omodern 2 st

Mitt på golvet

1 rullbord 80x100 cm trälåda med pilsnerflaska bygelkork 1 låda

trälåda med gröna porslins och glas vaser 1 låda

båtformad brun planteringsskål 10 st

terrakotta krukor 10 st

terrakotta fat 4 st

Planteringskorgar diverse 10 st

Förvaringskorg stor 4 st

Glasbord + Glashylla yttervägg inre rummet

2 glasbord som står på varandra Glasvas glitter nyår 40 st

Glahyllan består av 5 Akvarier 75x40x35 cmLjuslykta ”home” vår 21 st

(passar Lådställ bredvid sarahs skåp) Ljuslykta ”glas grönt tyg” vår 12 st

Krukor 9 st

korg med 2 små glasvaser lila 31 st

Ljusgrön planteringsskål 15 st

Grön glaslykta insida brons 7 st

dito vit sekunda 3 st

Små värmeljusglas sjömotiv 35 st

dito röda 9 st

rosa glasvas/kruka 19 st
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fyrkantig blå vas med handtag 9 st

blå kruka 3 st

blå planteringsskål 4 st

i skylltfönstret inre rummet och hyllan mot kassan

fyrkantig betongkruka 7 st

Zinklådor 40x30x10cm 6 st

Guldvas större 7 st

guldkrukor mindre 77 st

Glas orkidekruka rökfärgad (några lila) 19 st

Glasänglar 25 st

Höga glasvaser enkla ca 70 cm hög 2 st

Krukväxter 100 st ca

 2 Stadiga bord 60x60 under kassaapparaten

1 Gammal hemsnickrad kassadisk

Småbord 60x60 2 st

På vagnar sok körs ut dagtid Containervagn uteväxter 100 st ca

Blomsterkyl, i kylen

Snittblommor (måndag morgon 9/10) 100 st ca

Blomsterkyl, ovanpå

Jullåda 3 och 4 + en låda julgrejjer till 3 lådor

Vax led ljus granar 30 st 1 låda

Påsk grejjer 3 lådor

sisal deokomaterial 1 kartong

1 arkivskåp, bakom kylen

innehållande diverse redskap o dekorationsmaterial

Sarahs skåp

Debresk träbilar stora 7 st #######

Debresk träbilar små 10 st #######

korgar 3 st

glaslyktor 6 st

glaskålar 30 st

”vinglas vas” 4 st

miniglas flaskor 50 st

Stor keramikburk med lock 3 st

nallar 8 st

grågrön glaserad kruka 8 st

Oavnpå Stora krukor 2 st

Träbyttor 12 st

i lådorna burkar med rosa dekor material 22 st

burkar med blå/grönt dekor material 32 st

Glaskulor i nät 16 st

burkar med lila dekor material 17 st

Lådställ bredvid sarahs skåp + smala vägg hullor

Småbord 60x60 3 st Zinklådor 40x30x10cm 33 st

smal glas vas 18 st

Dekoglas mm i burkar eller påsar 116 st

värmeljus guldglitter i 9 pack 29 st

Fula svarta avlånga krukor med vitt läder 11 st

glasvas liten röd 17 st

värmeljushållare glas röd till julgrupper tex 20 st

fyrkantig glasvas olika storlekar 20 st

fula vaser svart med kromkant 26 st

hyacintglas 5 st

Glaskulor i nät 11 st

Svart skål ful stora och små 12 st

röda krukor mest i glas 20 st

Sida 3



Blad1

Vas ”ölstop” med kaniner 19 st

blommigt porslin öronlösa koppar och skålar 15 st

Grön låda med påskdekorationer 1 låda

Grön liten värmeljuslyckta 13 st

Chokladkakor 4 st

Kola 3 påsar

Pastillaskar 7 st

bysk deko guls stjärnor 4 burkar

Svart/vit skål 10 st

Dekopinnar 3 buntar

Dekopinnar kaveldun 1 bunt

Stor glasvas med Påfågelfjädrar 1 st

Deko Jordgubbar 4 st

Hylla med varor i kommission

1 rullbord 80x100 cm Böcker av från Leif Jacobsson 10 st

Böcker av från Henrik Ekman 2 st

Sånghäfte av från Ray Cooper 4 st

CD skivor av från Ray Cooper 5 st

Konstkort av från Tepa Charles 22 st

Raki brända orkide krukor 2 st

Klas Jaedderfeldt Stora Svampboken blädder ex1 st

Ostbricka i form av tillplattad butelj  st

från Glasklart A C Ingelstad 2 st

Målade stenplattor från Sandberg Open Art 4 st

Böcker av från Anna Halling 11 st

CD SKIVA av från Anna Halling 2 st

Arbets utrymmet / lagret längs bak

Moss hjärtan 1 låda

två arbetsbord Oasisblock 2 lådor

samt diverse väggfasta hyllor obänkar Oasisbuketthållare 1 låda

Oasis diverse 1 låda

Krans band, delvis antika 2 lådor

Liten kransstomme i halm 40 st ca

50-100 butiksvaser

2 Casio kassaapparater m svart låda (1 i drift 1 på lagret)

Antik Kassaapparat (nypris år 1955: 10500 kr)

1 Ännu äldre kassaapparat på lagret

I kräpppapperskrusare

1 stor gammal stämpel

3 container vagnar tillhörand Containercentralen/Leverantörer

1 Dator Dell med 1 bildskärm Dell 1 Tangentbord Lenovo och 1 mus Deltaco tillhör Konrad Breidenstein
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