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Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför 

ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja 

mellan tre ombyggnadsnivåer som vi kallar för MINI, MIDI och MAXI.  

DET HÄR KAN DU VÄLJA!

De olika nivåerna ger olika hyrestillägg per månad 

beroende på storlek av lägenhet. Hyrestillägget för just 

din lägenhet kan du se under respektive nivå i beskriv-

ningen av vad som ingår i varje nivå. 

Oavsett vilken nivå du väljer finns det färgval du ska 

göra för badrum. 

För de lägenheter som har en extra toalett kan val inte 

göras utan där gäller SigtunaHems standardval. 

Om du väljer MIDI eller MAXI ska du också välja färger 

för köket. 

Om du väljer MAXI nivån ska du göra tapet- och färgval 

till övriga rum. 

Vad som ingår i alla ombyggnadsnivåer framgår längre 

fram i broschyren.

DU HAR OCKSÅ MÖJLIGHET ATT VÄLJA HLU I SAM-

BAND MED RENOVERINGEN

Om du vill veta vilket underhåll som gäller för din lägen-

het ska du be att få en beställningssblankett gällande 

lägenhetsunderhåll. (HLU). Beställ blanketten på vår 

hemsida eller kontakta Kundservice.

Observera att du kan inte välja HLU till köket.

TITTA PÅ FÄRGPROVER

Notera att färgerna kan upplevas annorlunda i verk-

ligheten. Vill du titta på färgproverna kan du besöka 

SigtunaHem på Stationsgatan 6A i Märsta följande tider: 

Måndag–onsdag kl. 8–16, torsdag kl. 10–18.30*, fredag 

kl 8–14

FÖLJANDE ÅTGÄRDER GÄLLER ALLA ALTERNATIV

 Rörstammar för vatten och avlopp bytes.

 Smart VVC. Placeras på övervåningen.

 Ny el i hela fastigheten med jordfelsbrytare. 

 Nya ventilationsdon. 

 Nya spiskåpor. 

 Byte av fönster.  

Observera! Har du persienner som du vill behålla 

måste du själv montera bort dem och spara, då 

SigtunaHem inte står för underhåll av persienner. 

Persienner som sitter kvar i fönstren slängs.

 Trygghetspaket: ny säkerhetsdörr, postboxar och 

tidningshylla utanför lägenhetsdörr, elektroniskt 

låssystem till alla allmänna utrymmen, porttelefon till 

entréer, elektronisk bokning av tvättstugor, nya för-

rådsfronter i metall.

ÅTGÄRDER I ÖVRIGA OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN

Tvättstugor: Renoveras vid behov. 

Trapphus: Målas, får nya entrépartier samt nya ventila-

tionsaggregat.

Källare: Trygghetsbelysning i alla källare/allmänutrym-

men samt golv och väggar målas.

Balkonger: Behovsutredning pågår.

Tak: Nytt ytskikt på tak samt modifierad kombihuv för 

ventilationen. 

*1 maj–31 augusti stänger SigtunaHem kl. 18.00 på torsdagar.  



BADRUM
I MINI, MIDI och MAXI väljer du vilken färg du vill ha på golvet i badrummet.

Du kan välja mellan klinkergolv i grått, beige eller svart. Du ska även välja om du vill ha badkar eller duschplats.

KÖK
I MIDI och MAXI väljer du vilken färg du vill ha på stänkskyddet som ska sitta ovanför diskbänken, 

samt bänkskiva och handtag till skåpluckorna. I MIDI och MAXi byts skåpstommarna ut med en tillhö-

rande vit lucka med rundade kanter. Bor du i en trea eller större kan du välja på separat kyl och frys. 

FLERA VAL SKA GÖRAS!

För övriga val såsom separat kyl och frys, tapeter, och golvmattor gällande MIDI och MAXI, se separat 

beställningsblankett, säkerhetsbox. 

STÄNKSKYDD OVANFÖR DISKBÄNK

BÄNKSKIVOR

HANDTAG TILL SKÅPLUCKOR

NÄR DU VÄLJER MIDI OCH MAXI

OBS! BESTÄLLNINGEN GÖRS PÅ DEN  

BIFOGADE BLANKETTEN



MINI

BADRUM:

 Byte av golvbrunn samt alla avloppsledningar

 Kakel på vägg

 Klinker på golvet

 Ny WC-stol

 Nytt handfat med engreppsblandare

 Nytt badkar med ben/alternativ dusch 

 Förberedelse för tvättmaskin/torktumlare

 Handdukstork el

 Ny belysning 

 Ny strömbrytare 

 Eluttag 220 v

 Jordfelsbrytare 

 Nya handdukskrokar

 Nytt badrumsskåp med eluttag

 Målning av snickerier samt tak 

(i vissa fall nytt tak i badrum)

KÖK

 Nytt avlopp, nya vattenledningar samt  

ny engreppsblandare 

 Bänkbelysning med eluttag 

 Ny spiskåpa

LÄGENHETSTYP YTA KR/MÅNAD

1 RoK 37 kvm 757

1 RoK 46 kvm 845

1 RoK 51 kvm 893

2 Rok 61 kvm 1 049

2 Rok 65 kvm 1 088

2 Rok 66 kvm 1 098

3 Rok 79 kvm 1 263

3 Rok 83 kvm 1 302

3 Rok 86 kvm 1 331

3 Rok 87 kvm 1 341

3 Rok 88 kvm 1 351

3 Rok 91 kvm 1 380

4 Rok 86 kvm 1 380

4 Rok 87 kvm 1 389

4 Rok 103 kvm 1 545

4 Rok 104 kvm 1 555

HYRESTILLÄGG (2020) EFTER OMBYGGNATION MINI

ÖVRIGA RUM I LÄGENHETEN

 Nya jordade eluttag/strömbrytare samt ny el-central 

med automatsäkringar

 Öppet nät dras in till vardagsrum vid TV-uttag samt i 

hall

 Alla fönster och fönsterdörrar bytes eller justeras vid 

behov

DETTA SKA DU VÄLJA OM DU VILL HA MINI!

I MINI ska du välja färger till badrummet och om 

du vill ha badkar eller duschplats samt om du vill 

ha en säkerhetsbox. 

Beställningen gör du på den bifogade  

beställningsblanketten.  



MIDI

BADRUM:

 Byte av golvbrunn samt alla avloppsledningar

 Kakel på vägg

 Klinker på golvet

 Ny WC-stol

 Nytt handfat med engreppsblandare

 Nytt badkar med ben/alternativ dusch 

 Förberedelse för tvättmaskin/torktumlare

 Handdukstork el

 Ny belysning 

 Ny strömbrytare 

 Eluttag 220 v

 Jordfelsbrytare 

 Nya handdukskrokar

 Nytt badrumsskåp med eluttag

 Målning av snickerier samt tak (i vissa fall nytt tak i 
badrum)

KÖK:

 Nytt avlopp, nya vattenledningar samt  
ny engreppsblandare förberedd för diskmaskin

 Bänkbelysning med eluttag samt uttag  
för diskmaskin i bänkskåp

 Nya köksskåp, luckor samt handtag

 Ny spis 

 Ny spiskåpa

 Ny kyl/frys  
(3:or och större separat kyl & frys vid behov)

 Ny diskbänk 

 Nya bänkskivor

 Laminatskiva ovanför köksbänk

 Målning av tak och väggar samt snickerier i kök

 Nytt linoleumgolv i köket

LÄGENHETSTYP YTA KR/MÅNAD

1 RoK 37 kvm 1 071

1 RoK 46 kvm 1 198

1 RoK 51 kvm 1 269

2 Rok 61 kvm 1 496

2 Rok 65 kvm 1 552

2 Rok 66 kvm 1 566

3 Rok 79 kvm 1 807

3 Rok 83 kvm 1 864

3 Rok 86 kvm 1 906

3 Rok 87 kvm 1 920

3 Rok 88 kvm 1 934

3 Rok 91 kvm 1 977

4 Rok 86 kvm 1 977

4 Rok 87 kvm 1 991

4 Rok 103 kvm 2 217

4 Rok 104 kvm 2 231

HYRESTILLÄGG (2020) EFTER OMBYGGNATION MIDI

ÖVRIGA RUM I LÄGENHETEN

 Nya jordade eluttag/strömbrytare samt ny el-central 

med automatsäkringar

 Öppet nät dras in till vardagsrum vid TV-uttag samt i 

hall

 Alla fönster och fönsterdörrar bytes eller justeras vid 

behov

DETTA SKA DU VÄLJA OM DU VILL HA MIDI!

Du väljer färger till badrummet, om du vill ha bad-

kar eller duschplats samt om du vill ha säkerhets-

box. Du väljer hur du vill ha det i köket och färg 

på linoleummattan. Beställningen gör du på den 

bifogade beställningsblanketten.  



MAXI

BADRUM

 Byte av golvbrunn samt alla avloppsledningar

 Kakel på vägg

 Klinker på golvet

 Ny WC- stol

 Nytt handfat med engreppsblandare

 Nytt badkar med ben/alternativ dusch

 Förberedelse för tvättmaskin (vatten/avlopp och el)

 Förberedelse för torktumlare

 Handdukstork el

 Ny belysning

 Ny strömbrytare

 Eluttag 220 v

 Jordfelsbrytare

 Nya handdukskrokar

 Nytt badrumsskåp med eluttag

 Målning av snickerier samt tak,  

(i vissa fall nytt tak i badrum )

KÖK

 Nytt avlopp, nya vattenledningar samt  

ny engreppsblandare förberedd för diskmaskin

 Bänkbelysning med eluttag samt uttag  

för diskmaskin i bänkskåp

 Nya köksskåp, luckor samt handtag

 Ny spis 

 Ny spiskåpa

 Ny kyl/frys  

(3:or och större separat kyl & frys vid behov)

 Ny diskbänk 

 Nya bänkskivor

 Stänkskydd ovanför köksbänk

 Målning av tak och väggar samt snickerier i kök

 Nytt linoleumgolv i köket

ÖVRIGA RUM I LÄGENHETEN

 Nya jordade eluttag/strömbrytare samt ny el-central 

med automatsäkringar

 Öppet nät dras in till vardagsrum vid TV-uttag samt i 

hall

 Alla fönster och fönsterdörrar bytes eller justeras vid 

behov



HYRESTILLÄGG (2020) EFTER OMBYGGNATION MAXI

 Tak målas i samtliga rum

 Nya garderober

 Slipning av parkett i vardagsrum, eller byte om den 

är för gammal och omslipad för många gånger

 Ny parkett i samtliga rum

 Nya tapeter i samtliga bostadsrum enligt Sigtuna-

Hems standardsortiment

 Innerdörrar byts ut

 Foder, socklar, trösklar, befintliga skåpssnickerier, 

fönsterbänkar ska ha ny standard. Målas och byts 

efter behov

 Ny hatthylla

 Klädkammare målas och uppdateras, nytt städskåp

VARFÖR SKA JAG VÄLJA MAXI?

DU FÅR EN NYBBYGD LÄGENHET I EN GAMMAL 

FÖRPACKNING TILL EN RIMLIG KOSTNAD. 

DETTA SKA DU VÄLJA OM DU VILL HA MAXI!

I MAXI ska du välja färger till badrummet och uti-

fall du vill ha badkar eller duschplats samt om du 

vill ha en säkerhetsbox. Du ska också välja hur du 

vill ha det i köket. Du ska också välja vilken färg 

du vill ha på linoleummattan i köket och tapeter i 

övriga rum. Beställningen gör du på den bifogade  

beställningsblanketten.  

NY BILD

LÄGENHETSTYP YTA KR/MÅNAD

1 RoK 37 kvm 1 416

1 RoK 46 kvm 1 588

1 RoK 51 kvm 1 683

2 Rok 61 kvm 1 987

2 Rok 65 kvm 2 063

2 Rok 66 kvm 2 082

3 Rok 79 kvm 2 405

3 Rok 83 kvm 2 481

3 Rok 86 kvm 2 538

3 Rok 87 kvm 2 557

3 Rok 88 kvm 2 576

3 Rok 91 kvm 2 633

4 Rok 86 kvm 2 633

4 Rok 87 kvm 2 652

4 Rok 103 kvm 2 957

4 Rok 104 kvm 2 976



KONTAKTPERSONER

Har du frågor om:

Ombyggnadsgodkännande och val av nivå och/

eller visningar av prover för materialval

Kontakta:

Projektkoordinator 

Elin Gustafsson

08-591 796 39

elin.gustafsson@sigtunahem.se

Har du frågor om:

Evakueringsboende och/eller ersättningar 

i samband med evakueringen

Kontakta:

Projektsamordnare

Marita Biverman Lundberg

08-591 796 01

marita.bivermanlundberg@sigtunahem.se 

GLÖM INTE! 

Skicka följande blanketter påskrivna i retur till SigtunaHem i det bifogade svarskuvertet senast utsatt datum.

• Hyresgästmedgivande

• Beställning av färgval och övriga val

• Evakuering och flytt

• HLU-val

AB SIGTUNAHEM

Stationsgatan 6A, Box 509, 195 25 Märsta 

Telefon: 08-591 796 00, mejl: info@sigtunahem.se

www.sigtunahem.se, facebook.se/sigtunahemEN DEL AV SIGTUNA KOMMUN


