Valblankett

Vid vattenskada i ditt badrum
Standardhöjande åtgärd
När vi byter äldre golv- och väggmattor, eller delvis kaklade väggar, till helkaklade väggar och lägger in ny våtrumsmatta eller nytt klinker på golvet, räknas det som en standardhöjande åtgärd. Då
måste vi ha ditt godkännande innan vi utför åtgärden.
Hyresjustering
I och med att arbetet förändrar standarden på din lägenhet förändras även det så kallade bruksvärdet. Detta har krävt en förhandling med Hyresgästföreningen. För det standardpaket som du kommer att få i din lägenhet förhandlades det fram en generell hyresjustering för år 2020. Överenskommelsen innebär att din grundhyra kommer att höjas med _________ kronor per månad, förutom
eventuellt egna tillval. Hyresförändringen kommer att gälla tidigast månaden efter att renoveringsarbetet avslutats.
Tidsfrist
Inom en vecka ska din valblankett vara inne hos oss för att vi ska kunna påbörja arbetet med din
vattenskada.

Jag väljer följande standard:
Oförändrad standard 0 kr/mån

Normal standard 562 kr/mån

Hög standard 767 kr/mån

Jag väljer följande tema:
Temaval 1 ljusgrå

Temaval 2 mörkgrå

Temaval 3 beige

Redovisade åtgärder godkännes:
För- och efternamn:
Adress:
Lägenhetsnummer:
Får våra hantverkare använda huvudnyckel för att komma in i din lägenhet?
Finns det husdjur i lägenheten?

Ja

Ja

Nej

Nej

Telefon:
E-post:
Underskrift:						Underskrift:
Datum:							Datum:
Om ni är flera som står för hyresavtalet måste båda skriva under godkännadet.
Vänligen återsänd godkännandet, inom en vecka, i det bifogade portofria svarskuvertet, lämna direkt till oss på Kundcenter,
eller skicka via e-post till ditt område:
Områdeskontor Bäckby omradeskontor.backby@mimer.nu | Områdeskontor Skallberget omradeskontor.skallberget@mimer.nu
Områdeskontor Vallby omradeskontor.vallby@mimer.nu | Områdeskontor Viksäng omradeskontor.viksang@mimer.nu

Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås, org.nr 556019-3384
Kundcenter: Gasverksgatan 7, Tel: 021-39 70 00 E-post: post@mimer.nu, www.mimer.nu

Valblankett

Vid vattenskada eller brandskada i din lägenhet
Skadehanteraren har kryssat i vilka val som är aktuella för dig. Gör dina val för de markerade utrymmena.
På vårt Kundcenter kan du titta på våra färg-, tapet- och materialval, välkommen.
Utrymme

Golv		

Tapet

Hall			
Rum 1
Rum 2
Rum 3
Vardagsrum
Grovkök
Klädkammare
........................

Välj golv, Prisnivå 1		
Kök

Välj tapet, Prisnivå 1

		
Välj kökslucka			

Välj handtag		

Välj bänkskiva

		
Kakel 30x10			

Välj dekorlist

				

WC

Ja

Nej

Jag väljer följande kulör för golv:
Temaval 1 ljusgrå

Temaval 2 mörkgrå

Temaval 3 beige

Redovisade åtgärder godkännes:
För- och efternamn:
Adress:
Lägenhetsnummer:
Får våra hantverkare använda huvudnyckel för att komma in i din lägenhet?
Finns det husdjur i lägenheten?

Ja

Ja

Nej

Nej

Telefon:
E-post:
Underskrift:
Datum:
Vänligen återsänd godkännandet, inom en vecka, i det bifogade portofria svarskuvertet, lämna direkt till oss på Kundcenter,
eller skicka via e-post till ditt område:
Områdeskontor Bäckby omradeskontor.backby@mimer.nu | Områdeskontor Skallberget omradeskontor.skallberget@mimer.nu
Områdeskontor Vallby omradeskontor.vallby@mimer.nu | Områdeskontor Viksäng omradeskontor.viksang@mimer.nu

Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås, org.nr 556019-3384
Kundcenter: Gasverksgatan 7, Tel: 021-39 70 00 E-post: post@mimer.nu, www.mimer.nu

