L.

TILLVAL 2019

STRANGNAS
BOSTADS AB

TILLVAL F6R HGGRE STANDARD
55 hﬁr ser tillvalsprogrammet f6r 2019 ut.
Du kan v'élja att hﬁja standarden i Din Iégenhet genom att vélja tillval. Det 5r nﬁgot Du inte har i Din
léigenhet sedan tidigare. Eftersom tillvalet r'aiknas som en permanent h6jning av l'égenhetens standard
och reparations - och underhéllsansvaret faller p5 oss, kommer detta att péverka hyran. Tillvalet och
hyreshéjningen faljer alltid lﬁgenheten och kan inte tas bort utan 5r en fast installation.

F6R LKGENHETEN:
Inglasad balkong (Renen:247 kr enbart inglasning ,270 kr med eluttag inkl. inbyggd jordfelsbrytare;
Aspsoppen: Anbud)
205 kr
Sékerhetsdérr, utomhus
162 kr*
Sékerhetsdérr i trapphus

(Alt 1:57 kr och
Brandsékerhetspaket
(6 kg pulversléckare, brandfitt, brandvarnare ,nét, érlig kontroll av utrustning)
Eluttag uteplats/bmkong med inbyggd jordfelsbrytare

Alt

2:

87

kr)**
48 kr

* Tidningsklémma ingér dér dérr utan brevinkast installeras
MBrandséikerhetspaket, lagenhet aver 60 m2 Alternativ 2 Flera brandvarnare
F6R K6KET:
Kéksluckor inkl. |§dor, I3dfronter samt arbetsbénk(gryt|§dor

—

kontroll= till‘égg)

190 kr

159 kr

Golvdiskmaskin

kr

Spisvakt enkel med stickkontakt
Spisvakt med installation
Diskbénksbelysning med dubbla uttag
Kakel, kbk
St'ankpanel, kék

58
82
38
57
57

Badrumsskép med belysning rakuttag och jordfelsbrytare
Handdukstork elektrisk
Tvéttpelare

79 kr
64 kr

W

ATT TANKA PA:
Leverans- och installationstid mellan fyra
entreprenﬁren fétt bestﬁllning av SBAB.

till ﬁtta veckor. Inglasning

kr
kr
kr
kr

245 kr

upp

till tio veckor frén det datum

Det angivna hyrestillﬁgget avser f6rsta éret. Priserna i detta blad avser 2019. Tillﬁgget féljer direfter
hyresutvecklingen, d v s féréndras procentuellt lika mycket som och samtidigt med hyran.
Observera att alla tillval inte kan installeras ﬁverallt och att Strangnﬁs Bostads AB aIItid gar en
bedﬁmning och tar beslut i varje enskilt fall innan tillvalet kan godkﬁnnas.

Tillval kan inte best'aillas under juli-augusti.
Tillval installeras inte i lagenheten innan hyreskontraktet har biirjat gilla.
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