
 

Tillval 2021 - där möjlighet finns  
 

Kostnaden debiteras via hyresavin eller via faktura.  
Beställt tillval kommer månaden efter installationen av enheterna att debiteras med en engångssumma.  
Undantaget är i normala fall köksluckor och parkett där måndagshyran höjs med motsvarande belopp.. 

Tillval Kostnad 

□    Cylinderbyte – inkl tre nycklar 2 300 Kronor 
□    Cylinderbyte i dubbelcylinder– inkl tre nycklar 3 450 Kronor 
□    Nyckel / Tag 300 Kronor 

 
□    Uppsättning - jordat eluttag i kök 2 250 Kronor 
□    Extra jordat uttag i kök 850 Kronor 
□    Jordat eluttag inkl jordfelsbrytare 2 700 Kronor     
□    Torktumlare 6 475 Kronor 
□    Tvättmaskin Frontmatad 5 100 Kronor 
□    Tvättmaskin Toppmatad 3 710 Kronor 
□    Diskmaskin 4 500 Kronor 
□    Bänkdiskmaskin 3 500 Kronor 
□    Inkoppling tvättmaskin * (el, vatten och avlopp helt förberett) 1 500 Kronor 
□    Installation + inkoppling tvätt* (ej helt eller delvis förberett) vid förfrågan 
□    Inkoppling diskmaskin* (el, vatten, och avlopp helt förberett) 1 500 Kronor 
□    Installation + inkoppling diskmaskin* (ej helt eller delvis förberett) vid förfrågan 
       * OHAB installerar/kopplar in endast maskinen köpta av oss. 
 
□    Utbyte dusch till badkar alt badkar till dusch vid förfrågan 
          (Begagnat badkar används under förutsättning att möjlighet finns) 

 
□    Väv – Hall (i samband med HLU beställning) 750 Kronor 
□    Väv – Kök (i samband med HLU beställning) 1 500 Kronor 
□    Golvbeläggning Ek stavparkett-standard (matt) 3 kr/ m2/mån 
 
Kök 
□    Utbytesluckor (Samt ev kostnad för tidigarelagt underhåll)  129 Kr/mån 
□    Bänkskiva 7 Kr/lpm/mån 
□    Lådhurts  1 800 Kronor 
 
Olofström den  _____________________________    Objektnummer __________________  

Godkännes hyresgäst  _______________________    Telefon  _______________________  

Namnförtydligande  _________________________    Adress  ________________________    

Huvudnyckel  ______________________________    Ja  �   ____________________Nej � 
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