
Plusval 
Kan du beställa plusval?
Du kan endast beställa Plusval om du bor i 
en lägenhet som har underhållssystmet VLU; 
valfritt lägenhetsunderhåll. Om du är osäker 
kontaktar du Mimers kundcenter på  
021-39 70 00.

Golv
• Vid läggning av linoleum eller ekparkett 

monteras nya lister
• Vid endast slipning av ekparkett monteras 

inte nya lister

Kök
Vid beställning av kök luckbyte ingår nya:
• luckor
• bänkskivor
• handtag
• dekorlist

Om du vill kan du beställa till målning av 
stommar mot en extra kostnad. Då vitmå-
las synliga stommar. Insidan på stommarna 
målas inte.

Målning/tapetsering av väggar
Vid helmålning ingår:
• ny färg eller tapet på väggarna
• målning av tak
• målning av dörrfoder
• målning av fönsterfoder
• målning av dörr (på den sidan som är in 

mot rummet som målas/tapetseras om) 

• Vid målning tak, samt målning/tapetse-
ring väggar ingår:

• nymålat tak
• ny färg eller tapet på väggarna
- Obs! Inga snickerier målas

Vid helmålning kök målas även synliga köks-
stommar.

Observera att golvlister aldrig målas i sam-
band med målning eller tapetsering av väg-
gar, även om du beställer helmålning.

Totalsumma i kronor för material och arbete



 

Hall
Målning och tapetsering
Hall 10 m² och mindre helmålning inkl. tapetsering  6 296
 måln.tak, tapets./måln.väggar  4 004

Hall större än 10 m² helmålning inkl. tapetsering  6 853
 måln.tak, tapets./måln. väggar  4 126
Golv
Hall 6 m² och mindre golvläggning linoleum  2 688
 golvläggning ekparkett  3 920
 slipning parkett  1 733
 
Hall större än 6 m² golvläggning linoleum  5 438
 golvläggning ekparkett  7 930
 slipning parkett  3 504

 

Kök/kokvrå 
Målning, tapetsering och luckor
Kokvrå helmålning, luckor ingår ej  5 420
 måln.tak, tapets./måln. väggar  1 571
 luckbyte inkl bänkskivor  10 188
 luckbyte inkl bänkskivor+stommåln.  11 624

Kök 10 m² och mindre helmålning, luckor ingår ej  6 607
 måln.tak, tapets./måln. väggar  3 403
 luckbyte inkl bänkskivor  12 499
 luckbyte inkl bänkskivor+stommåln.  14 359

Kök större än 10 m² helmålning, luckor ingår ej  8 527
 måln.tak, tapets./måln. väggar  3 627
 luckbyte inkl bänkskivor  15 068
 luckbyte inkl bänkskivor+stommåln.  17 202

Golv
Kokvrå golvläggning linoleum  3 258
 golvläggning ekparkett  4 653
 slipning parkett  2 440

Kök 10 m² och mindre golvläggning linoleum  5 749
 golvläggning ekparkett  8 019
 slipning parkett  4 205
  
Kök större än 10 m² golvläggning linoleum  8 432
 golvläggning ekparkett  11 761 
 slipning parkett  6 167
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Passage
Målning och tapetsering
 helmålning inkl. tapetsering  3 542
 måln.tak, tapets./måln.väggar  1 602
Golv
Passage 6 m² och mindre läggning linoleum  2 444
 läggning ekparkett  3 564
 slipning parkett  1 575
 
Passage större än 6 m² läggning linoleum  5 194 
 läggning ekparkett  7 756
 slipning parkett  3 347
 

Vardagsrum/Rum 1-5
Målning och tapetsering
Rum mindre än 11 m² helmålning inkl. tapetsering  6 067
 måln.tak, tapets./måln. väggar  3 569

Rum 11-22 m² helmålning inkl. tapetsering  9 364
 måln.tak, tapets./måln. väggar  4 997

Rum större än 22 m² helmålning inkl. tapetsering  11 406
 måln.tak, tapets./måln. väggar  5 098
Golv
Rum mindre än 10 m² läggning linoleum  5 499
 läggning ekparkett  8 019
 slipning parkett  3 544
 
Rum 10-22 m² läggning linoleum  9 166
 läggning ekparkett  12 364
 slipning parkett  5 792
 
Rum större än 22 m² läggning linoleum  15 248
 läggning ekparkett  20 688
 slipning parkett  9 692

 

Trapp
Målning och tapetsering
Trapp helmålning inkl. tapetsering  7 780
 måln.tak, tapets./måln. väggar  5 967
Golv
Trapp läggning linoleum  10 647
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