
Den här listan visar hur du kan höja standarden och säkerheten 
i ditt boendet till den nivå du själv önskar. Kostnaden läggs 
på månadshyran.

Vill du veta mer om  
tillvalen och/eller beställa, 

kan du kontakta Carina 
Persson eller Avdi Rama:

Via mail: 

carina.persson 
@hoorfast.se 

avdi.rama 
@hoorfast.se

Via telefon:

0413-289 00

Tillval

Tillvalsprogram för 
hyreslägenheter

Som hyresgäst hos Höörs Fastighets AB kan du extrautrusta 

din lägenhet efter egna  behov och önskemål.

TILLVAL

lnglasning av balkong 300 kr/mån

Säkerhetsdörr 110 kr/mån

Säkerhetspaket, tamburdörr 30 kr/mån

Lås till balkong/terassdörr 20 kr/mån

Gallergrind 75 kr/mån

Ny köksinredning 500 kr/mån

Keramikhäll m. varmluftsugn 65 kr/mån

Kolfilterfläkt 58 kr/mån

Diskmaskin 147 kr/mån

Extra kyl eller frys, halvskåp 45 kr/mån

Kyl eller frys, helskåp 84 kr/mån

Tvättmaskin 155 kr/mån

Torktumlare 140 kr/mån

Duschväggar 80 kr/mån

Badrumsskåp, extra 20 kr/mån

Jordfelsbrytare vid central 30 kr/mån

Jordat uttag 30 kr/mån

Parkettgolv 63 kr/mån/rum

Handdukstork 40 kr/mån



Vem kan beställa?
Det är kontraktsinnehavaren som kan beställa en 
standardhöjning av lägenheten. Om ni är två som 
står på kontraktet måste båda göra beställningen. 
För att kunna beställa standardhöjning krävs det att 
ditt kontrakt är gällande och inte uppsagt, att du 
sköter dina hyresbetalningar samt att du inte har 
några skulder till Höörs Fastighets AB.

Hur beställer du en standardhöjning?
För att göra en beställning ska du lämna in blanketten 
”Avtal vid beställning av förhöjd standard” till 
Höörs Fastighets AB på Björkgatan 54 i Höör. Det går 
också bra att skriva ut beställningen från hemsidan 
och skicka till vår postadress, Box 90, 243 22 Höör.

Hur lång tid tar det innan tillvalet är installerat?
Leveranstider kan variera beroende på vilket tillval 
man beställer, men vi räknar med att de flesta 
beställningar är utförda inom 30 arbetsdagar från 
att vi får ett undertecknat avtal. Balkonginglasningar 
kan ta längre tid beroende på årstider, väder och 
bygglovsansökningar.

Kompletterande information
Det är tryggt, enkelt och bekvämt med våra tillval som höjer din  
boendestandard. Du beställer och vi ser sedan till att jobbet utförs  
på ett professionellt sätt. Vi väljer alltid ut material och maskiner av 
kända märken och av god kvalitet.

Hur betalar du för tillvalet?
Betalningen sker genom att din grundhyra höjs  
permanent i enlighet med gällande prislista.

När börjar du betala tillvalet?
Du börjar betala för ditt tillval efter att du fått tillvalet 
levererat och installerat.

Vem äger tillvalet du gjort i lägenheten?
Tillvalen tillhör lägenheten och ägs av Höörs  
Fastighets AB. Du får alltså inte ta med dig något  
när du flyttar. Ditt tillval övertas av nästa hyresgäst.

Vad händer om något går sönder?
Skulle något gå sönder ringer du felanmälan och 
Höörs Fastighets AB reparerar och byter eventuellt ut 
maskinen vid behov utan extra kostnader.

Går alla tillval att beställa?
Vissa tillval går endast att beställa till vissa områden 
eller lägenheter. Höörs Fastighets AB avgör alltid vilka 
tillval som är möjliga att installera i din lägenhet.




