
 
Trägolv         
Hall (Klinker läggs direkt innanför lägenhetsdörren om det är tekniskt möjligt.) 89 kr/månad
Färgval klinker:  
      Cement gris (grå 5807)                   Cement Ivory (beige 5817)      

      Cement Grafito (svart 5802)            Cement oxo (brun 5812)  
               

Vardagsrum    89 kr/månad
Sovrum 1   89 kr/månad
Sovrum 2   89 kr/månad
Sovrum 3   89 kr/månad
Sovrum 4   89 kr/månad
Övrigt ........................................................................ 89 kr/månad 

Summa totalt per månad:    ............... kr/månad

Observera!: Trägolv kan endast väljas om rummet har en linoleum- eller plastmatta. 
Trägolv går inte att välja till kök och badrum.  

För trägolv betalar du en beställningsavgift på 250 kronor och eventuellt restvärde.  
Därefter höjs grundhyran enligt ovan.

Restvärdet framgår på beställningsblanketten för Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

Eventuell lägenhetspott används för att betala restvärde och beställningsavgiften.

All tillvalsutrustning räknas därefter som standardutrustning i lägenheten.

Vi kan neka ovanstående tillval om det framkommer: 
• tekniska svårigheter som medför orimligt hög kostnad för att kunna genomföras
• att hyresgästen har oreglerade hyresskulder
• att hyresgästen har försent inbetalda hyror

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att genomföra den valda åtgärden.  
Hyresgästen ser till att hyresvärden eller anlitad entreprenör får tillträde till lägenheten.  
Hyresgästen har inte rätt till hyresreduktion i samband med genomförandet av åtgärden.

Hyresgäst Objektsnummer:

Hyresgäst:

Adress: Ort:

Mejl:

Telefon: Telefon arbete:

Hyresförändringen avser 2020 års hyresnivå och följer därefter framtida hyresutveckling 
samt överenskommelser med Hyresgästföreningen. Beställningen är bindande och 
beställningsavgiften återbetalas inte. Jag godkänner ovanstående villkor för tillval.

Datum Hyresgästens underskrift

         

Villkor

Underskrift 
För giltig beställning krävs  
hyresgästens underskrift.

Tillvalsprodukter
Se baksida för adresser där det 
går att beställa trägolv som tillval. 

Produkt Grundhyran höjs med:

BESTÄLLNING TRÄGOLV

VÄNLIGEN TEXTA

VAR GOD VÄNDAB SigtunaHem
Besöksadress: Stationsgatan 6A Postadress: Box 509, 195 25 Märsta
Telefonnummer växeln: 08-591 796 00  
Mejl: info@sigtunahem.se Hemsida: www.sigtunahem.se Mottaget av



Du som bor på följande  
adresser kan beställa trägolv  
som tillval:
 Albano 
 Buregatan 
 Drottningvägen 
 Gnejsvägen
 Granitvägen 
 Hagtornsvägen 
 Haraldsborgsvägen
 Nyponvägen 
 Jupitergatan
 Kardborrvägen 
 Lindvägen 
 Lönngränd 
 Marmorvägen 2–80
 Norrbackavägen
 Nyponvägen
 Odensalavägen
 Rosersbergsvägen 36 
 Siriusgatan 
 Skolgatan 
 Smedsgränd 2–18
 Stationsgatan 3
 Stationsgatan 17
 Stora gatan 36–40
 Stora gatan 70–82
 Sätunavägen 2–6 
 Sätunvägen 5–7
 Södergatan 6–8
 Södergatan 50
 Tallstigen 23A, C, D, H, J, N och 25B–C
 Tilsvägen 
 Vänortsringen 
 Väringavägen 16–22
 Väringavägen 21–51

I de områden som planeras att byggas om enligt vår 
ombyggnadsmodell kan du välja på att få renoverat 
enligt MINI, MIDI eller MAXI.

Lägenheter som redan är renoverade enligt ombygg-
nadsmodellen kan alltid uppgraderas till MIDI eller MAXI.  

För mer information om hur du beställer samt pris  
för uppgradering till MIDI och MAXI samt tidplaner för 
ombyggnation, läs på vår hemsida www.sigtunahem.se 
eller kontakta Kundservice, 08-591 796 00.

Du som bor på adresser som  
planeras byggas om eller redan  
är ombyggda:


