Entreprenörslista:
Bygg
El
VVS
Egen vvs
Egen snick
Priser per 2017-06-07

BESTÄLLNING AV TILLVAL

Produkter

(utöver normalstandard)
Antal

Månadskostnad

Summa

KÖK
Frys (fullstor)*
Hällspis varmluft
Diskmaskin, 45cm alt 60cm bred* ***
Bänkbelysning ”LED” med jordat uttag
Kolfilterfläkt med hyllfront **

80 kr
80 kr
120 kr+kontantins. 1 000 kr
20 kr
65 kr

BADRUM
Badrumsskåp med belysning ”LED” och uttag
Skärmvägg
Duschkabin, glasväggar, 80x80 alt 70x90
Kommod m tvättställ o blandare

55 kr
30 kr
145 kr
40 kr

TVÄTT
Tvättmöjlighet i lägenhet*** ****
 Tvättpelare (tvättmaskin/torktumlare)
 Kombinerad tvätt-/torkmaskin
 Toppmatad tvättmaskin

Kontantinsats 1 000 kr +
220 kr
160 kr
110 kr

ÖVRIGT
Garderob med 2 hyllplan
Extra bredbandsuttag *****

30 kr
Engångskostnad
1000 kr
Totalkostnad per månad/styck:

S:a kr

* Kostnad för snickeriändringar/el kan förekomma. Fastighetsvärd ger besked.
** Utbyte av kolfilter sker genom hyresgästens försorg. Kontakta felanmälan för nytt filter.
*** Installation av vitvaror skall godkännas av fastighetsvärd och avgörs i varje enskilt fall.
**** Hyresgäst beställer möjligheten att kunna tvätta i lägenheten och hyresvärden avgör vad som ska
installeras beroende på badrummets storlek. Montering av tvättpelare, kombimaskin och toppmatad tvättmaskin
kan i vissa fall endast ske med tillvalet duschkabin eller skärmvägg.
***** Gäller fiberanslutna lägenheter. Styckpris per uttag från fiberconverter till valt rum.
Att installeras i min/vår lägenhet nr ………………………… med adress ……………………………………
Jag/vi godkänner också att denna beställning utgör bilaga till hyresavtalet och att betalning sker genom att
grundhyran räknas upp med beloppet.
Mjölby den …………………………………….
Tel ……………………………………..............

Ja

Nej

Sign

Huvudnyckel
Installerad
Införd för deb.
Lgh-underhåll

……………………………………………………
Kontraktsinnehavarens namnteckning
………………………………………………………………

……………………………………………………
Namnförtydligande

Beställt av (Fastighetsvärd)

OBS! Förvaltningen kan komma att ge avslag på valda tillval om de ej anses vara lämpliga för lägenheten . OBS!
Inga tillval kan beställas på Västra Lundby, p g a den större renovering som planeras under 2018-2019.
Undantag kan ske vid speciella skäl, kontakta fastighetsvärd för mer information.

