STAMBY TE STEG 4

Ditt individuella
renoveringsval

Dags att göra dina
personliga renoveringsval
Snart blir det nytt och fint i din lägenhet. Hos oss på Kungälvsbostäder
har du som hyresgäst möjlighet att vara med och påverka renoveringen.
I den här broschyren lotsar vi dig igenom dina olika valmöjligheter,
hur de påverkar hyran och hur du gör dina val.

BASNIVÅN
• Välj mellan 2 olika kök
• Helkaklat badrum
• Nya fönster,
balkongdörr
• El och automatcentral
• Nya radiatorer/element
• Säkerhetsdörr
• Innerdörrar

PLUSNIVÅN
Samma som Basnivå.
Dessutom:
• Välj mellan 6 olika kök
• Parkett i alla rum
• Klinker i hall
• Nya ytskikt och lister

Det är inte långt kvar tills stambytet och renoveringen i din fastighet
ska starta. Det har därför blivit dags att fundera över och ta beslut hur
du vill att din nyrenoverade lägenhet ska se ut vad gäller köksinredning,
badrum och övriga utrymmen.
Allt kommer att hålla en god standard men vi på Kungälvsbostäder
ser gärna att ni hyresgäster är med och gör egna personliga val. Det
är ni som ska bo och trivas i er lägenhet och vi hoppas att ni ska vilja
stanna hos oss en lång tid framöver.
Bas- eller plusnivå? Det finns något för alla.
För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt har vi tagit fram en
basnivå och en plusnivå. I basnivån ingår grundläggande renoveringar
medan du i plusnivån får en totalrenoverad, modern lägenhet med nya
ytskikt och parkettgolv i samtliga rum. I plusnivån har du dessutom
möjlighet att välja mellan sex olika slags kök. Oavsett vilken nivå du
väljer har du möjlighet till extra komfort och funktion genom extra
tillval; induktionsspis med varmluftsugn i köket samt golvvärme i
badrummet.
Fundera inte för länge. Vi behöver dina val senast den 1 december.
Får vi inte in era val i tid, kommer din lägenhet att renoveras enligt
basnivå med kökspaket nummer nr 1 och grått klinker i badrummet utan några tillval.

• Nya garderober

Vi rekommenderar ett
besök i visningslägenheten

Utöver det som ingår i renoveringsnivåerna är det
mycket annat som kommer att göras i fastigheten,
exempelvis generellt underhåll, el, ventilation,
vatten och avlopp. Dessutom kommer samtliga
tvättstugor renoveras och utökas med
drop-in-tvättstuga för möjlighet till
fler och flexibla tvättider.

Känn på de olika materialen, se hur färgerna ser ut i
verkligheten och titta närmare på handtag och golv i vår
visningslägenhet på Dämmevägen 2. Boka en tid med vår
ombyggnadssamordnare Lina Lindström, kontaktuppgifter
hittar du på sista sidan. Ta gärna med dig broschyren och
göra samtliga val på plats i visningslägenheten.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

STEG 5

STEG 6

Information

Din möjlighet att
påverka

Ditt godkännande
och förhandlingar

Ditt individuella
renoveringsval

Din fastighet
renoveras

Inflyttning

Så här gör du dina val:

Glöm inte att skicka in
valblanketten, eller lämna in den
på plats i visningslägenheten.

(Blankett finns bifogad)

1. Välj Basnivå eller Plusnivå

Vi behöver den senast
1 december

Valet beror på hur mycket du vill renovera i din
lägenhet.

2. Välj ett kökspaket
I basnivån har du två olika kök att välja på. I plusnivån
väljer du mellan samtliga sex olika kökspaket.

3. Välj klinker i badrummet
Välj mellan två olika färger på klinkers. I badrummet
får alla samma renovering oavsett renoveringsnivå.

4. Gör eventuella tillval
Det finns möjlighet att välja till extra komfort och
funktion i badrum och kök. Tillvalen är valbara i både
bas- och plusnivå och betalas genom ett tillägg på
hyran. Samtliga material och tillval finns att se i vår
visningslägenhet på Dämmevägen.

Den som inte gör ett aktivt val i tid får
renovering enligt Basnivå med kökspaket 1
samt grått klinker i badrummet.

5. Glöm inte att skicka in blanketten!

VAD BEHÖVER DU GÖR A?

1

VIK TIGT DATUM!

DEC
• Läs informationen och fyll i blanketten
Här i broschyren finns information om alla val du
behöver göra.

• Du måste skicka in dina val senast den 1 december
Får vi inte in dina val i tid kommer vi renovera enligt
Basnivå.

Köket är hemmets hjärta
– en plats för såväl matlagning som umgänge.
Vi har tagit fram sex fina kökspaket baserat på samrådsgruppens
val av köksluckor, bänkskivor, handtag och kakel. Alla inkluderar modern köksutrustning. I basnivån har du möjlighet att
välja mellan alternativ ett och två. Om du väljer plusnivån har du
möjlighet att välja mellan samtliga sex kökspaket.
I KÖKET KOMMER FÖLJANDE
RENOVERINGAR AT T GÖR AS
• Stommar med skåpinredning
• Luckor och lådfronter i laminat

Tillval kök
Induktionsspis med varmluftsugn
Pris per månad: 50 kr

• Bänkskiva i laminat
• Rostfria handtag
• Kyl/frys
• Spis med glaskeramikhäll (i plusnivån ingår
varmluftsugn)
• Belysning ovanför arbetsytorna
• Fläktskåp med kryddhylla
• Diskbänk med två hoar
• Termostatblandare för diskmaskin
• Förberedelse för att kunna installera
diskmaskin
• Kakel som stänkskydd

Tillval i köket
– Valbart för både bas- och plusnivå
Gör matlagningen roligare och snabbare genom att
välja till en induktionsspis med varmluftsugn. Med
induktion startar tillredningen av maten så snart du
ställer en gryta eller panna på plattan, och med en
varmluftsugn får du en jämn temperatur i hela ugnen.
Du innebär att du kan ha flera plåtar inne på samma gång.

Kökspaket 1

BASNIVÅ

spektivritning: 85/1/10 Kök - Alternativ - Malmö Grå/Cararra
ekt: Kungälvsbostäder,
4-10. LGH 2 Bänkskiva: ”Carrara
Luckor:Fontinvägen
”Malmö grå”

– en laserkantad lucka
med svag struktur.

marmor” – laserkantad
laminatbänkskiva med
marmorimitation.

Handtag på luckor och
lådor: ”Tea mässing”
– runt handtag i polerad
mässing.

Kökspaket 2

Ritningen är bara vägledande.

Vitt kakel 100x300 mm
– ett klassiskt och stilrent
kakel i vitt.

Vår ref:

spektivritning: 85/1/12 Kök - Alternativ - Idre/Betong
ekt: Kungälvsbostäder,
Luckor:Fontinvägen
”Idre vit” –4-10.
slätLGH
vit2 Bänkskiva: ”Betong” –

lucka tillverkad av 16 mm
spånskiva med laserkant
av polypropylen.

Utskriven: 30.06.2020

laserkantad laminatbänkskiva i betongimitation.

Handtag på luckor och
lådor: ”Rut vit” – förnicklat handtag med vit
greppyta.

Sida:1 (1)

BASNIVÅ
Utskriven: 30.06.2020

Grått kakel 100x300 mm
– ett klassiskt och stilrent
kakel i grått.

Kökspaket 3

PLUSNIVÅ

spektivritning: 85/1/14 Kök - Alternativ - Idre och trä 35
ekt: Kungälvsbostäder,
Luckor:Fontinvägen
”Idre vit” –4-10.
slätLGH
vit 2 Bänkskiva: ”Trä 35” –

lucka tillverkad av 16 mm
spånskiva med laserkant
av polypropylen.

laserkantad laminatbänkskiva i träimitation.

Handtag på luckor och
lådor: ”Iza blank” – bågformat blankt handtag.

Kökspaket 4

Ritningen är bara vägledande.

Utskriven: 27.05.2020

Vitt kakel 100x300 mm –
ett klassiskt och stilrent
kakel i vitt.

Vår ref:

Luckor: ”Eslöv vitlaserad

Bänkskiva: ”Carrera

trämönster. Tillverkad
av 16 mm spånskiva
med laserkant av
polypropylen.

laminatbänkskiva i
marmorimitation.

spektivritning: 85/1/16
Kök - Alternativ
- Eslöv vitlaserad
ek och–cararra
ek”– lucka
med vitlaserat
marmor”
laserkantad
ekt: Kungälvsbostäder, Fontinvägen 4-10. LGH 2

Handtag på luckor: ”Tea
mässing” – runt handtag i
polerad mässing.
Handtag på lådor: ”Agnes
mässing” – avlångt handtag i polerad mässing

Sida:1 (1)

PLUSNIVÅ

Vitt kakel 200x200 mm –
Utskriven:och
27.05.2020
ett klassiskt
stilrent
kakel i vitt.

Kökspaket 5
Luckor: ”Göteborg

PLUSNIVÅ

Bänkskiva: ”Svart

spektivritning: 85/1/15 Kök - Alternativ - Göteborg Antracit och svart skiffer
antracit”
– laserkantad
ekt: Kungälvsbostäder,
Fontinvägen
4-10. LGH 2 skiffer” – laserkantad

lucka med svag struktur.
Tillverkad av 16 mm
spånskiva med laserkant
av polypropylen.

laminatbänkskiva i
skifferimitation

Handtag på luckor och
lådor: ”Agnes svart” –
avlångt svart handtag.

Vitt kakel 200x200 mm –
Utskriven: 29.10.2020

ett klassiskt och stilrent
kakel i vitt.

Kökspaket 6

PLUSNIVÅ

Ritningen är bara vägledande.

spektivritning: 85/1/13 Kök - Alternativ - Fjällek ochSvar marmor
Luckor: ”Åre fjällek” –
Bänkskiva: ”Svart
ekt: Kungälvsbostäder, Fontinvägen 4-10. LGH 2

lucka med trämönster.
Tillverkad av 16 mm
spånskiva med laserkant
av polypropylen

marmor ” – laserkantad
laminatbänkskiva i svart
marmorimitation

Handtag på luckor och
lådor: ”Rut vit” – förnicklat handtag med svart
greppyta.

Vår ref:

Sida:1 (1)

29.10.2020
GråttUtskriven:
kakel 100x300
mm
– ett klassiskt och stilrent
kakel i mörkgrå ton.

Badrummet

Hemmets mest
personliga rum
I hemmets mest personliga rum kommer allt att bli
nytt och fräscht. Samma renovering kommer att
göras oavsett om du väljer bas- eller plusnivå.
Väggarna får ett vitt kakel i måtten 200x200 mm. Kaklet i duschen
är 100x100 mm. Till golvet har du har möjlighet att välja mellan två
typer av klinker: ett ljusare sandfärgat eller en mörkare grå klinker i
måtten 200x200 mm.

I BADRUMMET KOMMER FÖLJANDE RENOVERINGAR AT T GÖR AS
• Kakel/klinker			
• Kaklad våtrumskassett med
vägghängd wc-stol

• Termostatblandare på tvättställ
samt i dusch
• Spegelskåp med belysning		

• Dusch med draperistång

• Rostfria krokar			

• Duschkorgar i duschutrymmet		

• Rostfri toalettpappershållare

• Tvättställ i vitt porslin		

• Vägghängd torkställning

Till golvet har du möjlighet att välja mellan två olika färger på klinker.

Badrum klinker 1

Badrum klinker 2

Sandfärgat klinkergolv
”Creme” från Höganäs.

Mörkgrått klinkergolv
”Dunkelgrå” från Höganäs.

Lägenhetens övriga utrymmen

Passa på att få det nytt
och fint i alla rum.
För att uppnå modern standard kommer
vi bland annat att byta fönster och
radiatorer/element samt sätta in säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter. Vad
gäller ytskikt har vi tagit reda på vad
som behöver göras i just din lägenhet.

Färger, tapeter och andra
ytskikt väljs i vår visnings
lägenhet på Dämmevägen 2.

BASNIVÅN
• Glidhängda 3-glas-fönster
• Halvglasad balkongdörr i 3-glas

Tillval badrum
• Glasduschvägg
Pris per månad: 65 kr
(ej färdigförhandlat med Hyresgästföreningen)

• Golvvärme i badrummet
Pris per månad: 40 kr

• El och automatcentral (3-fas) enligt svensk
standard. IP klassat uttag samt fast belysning
på balkongen.
• Termostatstyrda radiatorer/element
• Säkerhetsdörr
• Innerdörrar

PLUSNIVÅN

Tillval i badrummet för ökad
komfort
Ge trötta fötter en mjukstart på dagen genom att
välja till golvvärme i badrummet. Vi vill även erbjuda
möjligheten att välja till en snygg och funktionell
glasdushvägg. I nuläget kan vi dock inte garantera
detta tillval, då vi inte har kommit överens med
Hyresgästföreningen om kostnaden för tillvalet. Om
glasduschväggen måste strykas kommer ni att få
information om det längre fram.

Samma som Basnivå. Dessutom:
• Parkett i alla rum inklusive kök.
• Klinker i hall (samma som du har valt
i badrummet)
• Nya ytskikt i hela lägenheten (du väljer
i vår visningslägenhet)
• Nya lister
• Nya garderober

Här kan du se din nya hyra efter
renovering och personliga val
När stambytet och renoveringen är klar kommer din lägenhet
att få en ny hyra. Vilken hyra du får beror på vilken renoveringsnivå du väljer och vilken lägenhetstyp du bor i idag.

När du väljer paket från

När du väljer paket från

BASNIVÅN

PLUSNIVÅN

Hyra per månad

Hyra per månad

1 ROKV utan fransk balkong

3 533

3 683

1 ROKV med fransk balkong

4 546

4 696

1 ROK med fransk balkong

5 745

5 895

1 ROK med balkong

5 963

6 113

2 ROK utan balkong

6 277

6 477

3 ROK med balkong – 65 m2

7 635

7 935

3 ROK med balkong – 66 m2

7 698

7 998

3 ROK med balkong – 71 m2

8 013

8 313

4 ROK med balkong

9 180

9 530

5 ROK med balkong

10 946

11 396

TYP av lägenhet

TILLVAL
Dessa kan väljas oavsett
renoveringsnivå
• Induktionshäll med
varmluftsugn
Kostnad per månad:
50 kr
• Glasduschvägg (ej
färdigförhandlat med
Hyresgästföreningen)
Kostnad per månad:
65 kr
• Golvvärme i badrum
Kostnad per månad:
40 kr

Vi finns här för dig
Vi hoppas att du har fått en bra inblick i vad de olika nivåerna och tillvalen
innebär. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta
kontakt med oss. Vi hjälper gärna till.
För tidsbokning av visningslägenheten eller
frågor om de olika renoveringsvalen kontaktar
ni ombyggnadssamordnare Lina Lindström:

Har du byggnadstekniska frågor kontaktar ni
projektledare, Jonny Arvidsson.

Telefon: 0303-23 99 27

Mejl: jonny.arvidsson@kungalvsbostader.se

Mejl: lina.lindstrom@kungalvsbostader.se

Telefon: 0303-23 97 74

Valblankett
Objektnummer
________________________________________________
Kontraktsinnehavare

Personnummer

________________________________________________

________________________________________________

E-post

Mobil

________________________________________________

________________________________________________

Välj nivå och kökspaket:

BASNIVÅN

PLUSNIVÅN

KÖKSPAKET 1

KÖKSPAKET 1

KÖKSPAKET 2

KÖKSPAKET 2

Välj klinker:

BADRUM KLINKER 1
Sandfärgat

BADRUM KLINKER 2
Mörkt grå

Eventuella tillval:

KÖKSPAKET 3
KÖKSPAKET 4
Färger, tapeter och andra
ytskikt väljs i vår visnings
lägenhet på Dämmevägen 2.

KÖKSPAKET 5
KÖKSPAKET 6

TILLVAL 1
Induktionshäll med varmluftsugn

TILLVAL 2
Glasduschvägg
(förhandlingar inte klara
med Hyresgästföreningen)

TILLVAL 3
Golvvärme i badrum

Underskrift
____________________________________________________________________________________________________________

PLENTYMORE
Viktig
information

Din möjlighet
att påverka

Ditt godkännande
och förhandlingar

Renoveringen sker etappvis
Renoveringen kommer att delas in i tre etapper.
Först ut är Fontinvägen 10 A och B samt 8 B.
Här kommer renoveringen att starta i mitten av

Ditt individuella
renoveringsval

Din fastighet
renoveras

Inflyttning

januari 2021. De som berörs av nästa etapp kommer
att få personlig information längre fram.

Välkommen

Vill ni se hur fint det blir?
En visningslägenhet finns
på Dämmevägen 2A.

NOVEMBER 2020

Kontakta Lina Lindström för
att boka tid för visning.
Ring eller mejla: 0303-23 99 27,
lina.lindstrom@kungalvsbostader.se

Box 698, 442 18 Kungälv / Tel: 0303-23 98 50 / info@kungalvsbostader.se / www.kungalvsbostader.se

