ANSÖKAN HYRESGÄSTSTYRT LÄGENHETSUNDERHÅLL
Beviljad ansökan är giltig två (2) månader från beviljat datum.

Tel: 0920-23 07 65, e-post: lulealkb@sanda.se

Mattläggning - ny linoleum 2 mm
FYLLS I AV HYRESGÄSTEN
Yta (m²) och summor fylls i av hyresgästen.
Rumstyp

Yta m²

Hall

FYLLS I AV LULEBO

Senaste åtgärd (antal år sedan)

Summa/rum

Matta, färg nr

-

Objekt nr

↓

564 kr/m²

Kök

Kommentar Bovärd:

564 kr/m²

Vardagsrum

564 kr/m²

Sovrum 1

564 kr/m²

Sovrum 2

564 kr/m²

Sovrum 3

564 kr/m²

Sovrum 4

564 kr/m²

Godkänd

JA

NEJ

Signatur Bovärd _______________
Referensnummer ______________
Datum ______________________

Totalsumma ny matta --------------------------------->

Saldo HLU - fylls i av Lulebo:

FYLLS I AV HYRESGÄSTEN
*OBS! Var noga vid
mätning av golvytan.

Överskjutande kostnad på
grund av felaktiga mått
debiteras hyresgästen.

SOCKLING (gäller endast vid läggning av ny matta)
Ny sockel får endast bytas till sockel med samma höjd som tidigare.
pris/rum

Med befintlig sockel, antal rum
antal meter

Med ny sockel höjd 57 mm
Med ny sockel höjd 70 mm

Följande tidsintervall ska minst ha uppnåtts sedan senaste underhållet innan
ansökan kan ske, samt att täckning för kostnaden finns inom HLU.

Namn hyresgäst

summa

pris/meter

101 kr -------------->
101 kr -------------->

- Moms ingår i priserna.
- Eventuella extraarbeten debiteras hyresgästen med 431 kr/timme.
- Sovrum räknas från vänster när ni kommer in i lägenheten.
- Hyresgästen ombesörjer själv att flytta ut möbler och dylikt innan arbetet påbörjas.
- OBS! Hyresgäst skall noga ta del av de skötselråd som meddelas i samband
med inläggning av ny matta.
- Hyresgästen utför själv finstädning efter utfört arbete.

- Slipning av linoleummattor
- Byte linoleummatta

summa

510 kr ------------>

11 år
22 år

Ställkostnad

+ 560 kr
↓

Summa kostnader

Tillåter ni att huvudnyckel används
för tillträde till lägenheten?
JA

NEJ

Tel

E-post
Adress
Underskrift

Luleå

/

2021

