
tjänster  
du kan beställa
 Alla hyresgäster har ansvar för att ta hand om sin lägenhet och själv lösa enklare 
fel. Om du inte har möjlighet att åtgärda felet, eller inte har någon som kan hjälpa 
till, kan vi göra det mot en kostnad. Kontakta vårt kundcenter på 021-39 70 00 och 
gör en serviceanmälan om du vill beställa hjälp från oss.

Tjänst Pris material och Arbete
 
Byta lampa i ugn                      508 kr 
Byta lampa i kyl/frys                      508 kr 
Byta lampa i fläkt                      508 kr 
Byta lysrör inkl. glimtändare i belysning över köksbänk                      773 kr 
Byta lysrör inkl. glimtändare i belysning tak                      773 kr 
Byta lysrör inkl. glimtändare i belysning över badrumsskåp                      733 kr 
Byte vanlig ljuskälla (ej lysrör) 308 kr
Byta säkring                      298 kr 
Rengöring av sil i diskmaskin                       556 kr 
Rengöring av vattenlås i badrum/toalett                      278 kr 
Rengöring av golvbrunn/badkar                       278 kr 
Rensa pump på tvättmaskin/rensningslucka                       556 kr 
Rensa filter/kondensfilter på torktumlare                       556 kr 

Nycklar och Passagedroppar
Beställning cylinder (nycklar ingår inte) 1501 kr 
Beställning extra- eller ersättningsnyckel 300 kr
Beställning passagedroppe 150 kr
Beställning fjärrkontroll till garage   500 kr
Beställning passerkort till garage - Q-park  500 kr
Beställning postbox- och bokningscylinder (med nycklar)  578 kr 
Byta lås/flexning 1 cylinder inkl. 3 nycklar. För varje extra cylinder 
tillkommer en kostnad på 910 kr (maxbelopp är dock 4 626 kr)

 1 951 kr

Extra kostnad för akut låsbyte/flexning  1 000 kr 
Flexning/cylinderbyte garage (inkl. 2 nycklar)  1 746 kr
Fjärrkontroll till garage  500 kr 
Hänglås i system (borttappat)  1 103 kr
Låsöppning dagtid vardag av Mimers personal  1 000 kr
Låsöppning kväll och helg av fastighetsjouren 2 000 kr
Nycklar till motorvärmare 150 kr
Upplockning av nycklar i hisschakt, dagtid vardag 2 000 kr
Upplockning av nycklar i hisschakt, kväll och helg 4 000 kr
Passerkort till garage - Aimo Park 500 kr

Giltig från 22-10-01 Prislistan uppdateras årligen och trycks med reservation för eventuella tryckfel.


